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ISZ AMERIKOS nelaba sunus 
------------ NUŽUDĖ TĖVUS IDANT 

UŽGRIEBTI JU TURTUS.PIENINIS VAGIS
BAISIAI NUBAUSTAS UŽ 

MELŽIMĄ SVETIMOS 
KARVES.

. Trenton, N. J. — Juokingas, 
bet po draug ir baisus atsitiki
mas-atsitiko czionais ant arti
mos farmukes.

Kaimynas Ita Ii jonas Dami- 
ninkas Mnssano, priprato va- 
gingu budu melžti fcavo kaimin- 
kos Airiszes karves.

Mrs. Mary O’Toole kuri turė
jo kėlės karves ir dideli buliu, 
nuo kokio tai laiko užtemino 
kad viena isz karvių kuri pir
ma duodavo daugiausia pieno 
suvisai iszdžiuvo. Kas tokis 
slaptai praneszc kaiminkai buk 
tai 'josios kaimynas Mnssano 
iszmelždavo karve. Motore nu
sprendė makaroniniui atker- 
szint už prisisavinima svetimo 
pieno.

In vieta karves, nakties lai
ke pastate pikta buliu kurio ne 
pririszo. Kada Italijonai drą
sini inejo in tvarto, tiesiog nu
ėjo prie savo “karvutes.” Pa
sistatęs viedra, ramiai pradėjo 
grajyt ant teszmenio. Buliui 
tokis nemandagus pasielgimas 
sveczio nelabai atiko ir inir- 
szes mėtėsi ant vagies ir pra
dėjo Itala badyti ragais ir 
spardji.

Ant riksmo žmogaus, adbe- 
go žmorv'K į’^apgyne pieno va
gi nuo indukusio buliaus, kuri 
baisiai sužeidė. Paimtas in li- 
gonbuti, kur jaigu nemirs nuo 
sužeidimu tai pasveikęs turės 
ntsedet bausmia kalėjime.

go zmor^K

karvutes.

SESUTE ISZDEGINO 
BROLIUKUI AKI.

Philadelphia. — Antanukas 
Gercia, keturiu metu, siautė 
su sesute Mariute, kuri inkiszo 
pokeri in pecziu o kada tasai 
gerai inkaito, isztrauko ir pra
dėjo bėgioti paskui Antanuku 
gnzdindama ji. Antanukas no
rėjo nuo josios pabėgti in szo- 
na ir tame laike sesute patai
ko jam in aki. Nuvežtas Anta
nukas in ligonbute, daktarai 
pasako kad neteks abieju akiu.

STENGĖSI SUSZELPTI AN- 
GLEKASIUS KURIE SER

GA ANGLEKASIU 
DUSULIU.

Harrisburg, Pa. — Czionais 
yra daromi stengimai ant pa
darymo tiesu idant kompen- 
seiszion tiesos suszelpinetu an- 
glekasins kurie serga nuo ang- 
lekasiu dusulio arba asthmos, 
kuriu sziadien randasi daug 
bet jokio suszelpimo neaplaiko 
už taja liga, kuria gavo dirb
dami kasyklose.

Pats kongresmonas
Casey isz Wilkes-Barriu atva
žiavo in Harrisburga melsti 
idant tiesos pereitu. Kiti poli
tikieriai pritarė tam užmany
mui.

KIEK.3,000,000 ŽMONIŲ

John

SUVALGO MAISTO. 
‘ Philadelphia, Pa. — Szio mlo-

■ '' sto gyventojai per viena savai-
tesuvalgo 8,000 karvių, 10,000 
aviu, 0,000 kiaulių, 720/ tu- 

*' zinn kiauszlniu, 1,008,000 sva- 
vieztu, žasu, 

aneziu ir kalakutu, 163,000 sva
ru sūrio. Taip pat per vienus 
metus laiko suvalgo $10,000,- 
000 vertos žuvu; bulviu, svogū
nu ir kopūstu apie $15,000,000 
vertet; invairiausiu daržovių ir 
vaiein nuo $15,000,000 iki $25,- 
000,000 vertes. Na valgo dau- 

• • 1 * * * « •    a ' • ' » /

m sviėsto, 577,’Kili.
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giau 3 milijonai gyventoju.

APGAVO MOTINA

Lamar, M o. — Harold IjO- 
nards, 19 metu amžiaus, likos 
aresztavotas už baisu prasižen-
girna. Haroldas buvo vientur- 
ežiu ir labai padykusiu, kurio 
isztvirkimo priežastis buvo ak
la teviszka meile del sūnelio 
ir iszpildinejo jojo visus pa
geidimus. Sūnelis už tai atsi
mokėjo levams baisia pikta
darys! a arba nužudinimu savo 
gimdytoju.

Praeita Ketverge, nelabas 
sūnūs, norėdamas pasilikti 
greitu budu toviszko turto, ka
da tėvai miegojo, mirtinai abu
du paszove. Iszgama sūnelis no 
buvo tuom užganėdintas, kad 
ji tėvai užganėdindavo visame 
bet da norėjo daugiau.. Teva- 
žudis likos uždarytas kalėjimo 
ir už tai bus baudžemas ant 
virvutes.

norėdamas

bus

Philadol-
mano perstatyt nepa-

GALI PRASZALINTI >ANG- 
LEKAŠIU CERTIPIKATUS 

JAIGU TO REIKETU.
Harrisburg, Pa. — Senato

rius Woodward isz 
phijos
prasta byla, kuri kenktu daug 
del anglekasiu kurie turi an- 
glekasiu 
ras)
1 ‘Miner’s Certifikate,” kuris 
duotu tiesa gubernatoriui at- 
szaukti taisos tiesas ant trijų 
menesiu,, jaigu kada butu sto
ka anglekasiu ant iszdirbimo 
anglių. Žinoma, nnije visom 
spėkom pasiprieszins tajai by
lai, nes jaigu taip invyktu, tai 
privažiuotu daug visokiu dar
bininku kurie yra netinkami 
užimti darba anglekasio ku- 

turejo iszduoti egzaminą 
idant aplaikyti darba kad yra 
tinkamas ir 
pagal tiesas.

certifikatus (popie- 
arba kaip jas vadina 

Miner’s Certifikate,

ris

žino savo darba

MUNSZAINE ISZGYDE 
ARKLĮ.

Scranton, Pa. — Dvi kvortos 
munszaines iszgolbejo gyvastį 
brangiam arkliui kuri inkando 
in koja kirmėlė. Arklys buvo 
dideliam pavojuje ir butu pa
stipęs bet kada inpiita jam in 
gerkle dvi kvortas munszaines, 
arklys iszliko gyvas, nes mun- 
szaine nedaleido užsitrucint vi
sam arklio kraujui ir pradėjo 
pasveikti, o norints koja da su
tinus bet visas pavojus dingo.

AIRISZIS NUTRUOZINO 
SAVO LIETUVISZKA

PACZIA.
Philadelphia, Pa. — Czia in- 

vyko tragedija maiszytojo szei- 
mynojo Lietuvaites ir Airio. 
Negalėdama sugyventi su savo 
Airiu vyru, Thomas McCloskey 
jo žmona Nellie (po tėvais Szi- 
kszniuto) pamote ji ir atėjo gy
venti pas savo broli ir seserį, 
1812 No. Marshall St.

Czia syki atėjo vyras ir ban
do prikalbinti giyžti gyventi. 
Jiedu iszejo in ’krutamas pa
veikslus, isz kuriu gryžius, Ne
llie padare arbatos, (kaip pra- 
nesza“ Vienybe. ”)Bot jos užge- 
rus, tojaus apsirgo. Vyras isz- 
bego, sakydamas, daktara pa- 
szauksias, bet poęojo pesezias 
Camden tilta ir prisipažino 
Camden policijai, kad savo 
žmona nutrucino, indodamas in 
arbata truciznos. Tada, vietoj 
gydytojo pasirodė du polioma- 
nai, kurio‘Lietuvaite nuvožė hi
ligonine. Ji ten ir mirė.

Jos 8 menesiu dūkto toj pat 
ligoninėj guli nuo gimimo. Vio-
tinai laikraszcziai indejo Lie
tuvaites paveikslą.

Ar

KALINIS PERSISTATES 
KAIPO JOSIOS SŪNŪS, AP

GAUDINĖJO JAJA PER 
TRIS METUS.

PARDAVINĖJO
VAIKUS

t

PASTOlllUS IR AGENTAS
PARDAVINĖJO RASTINU-

KUSiM ‘ J .1 EKSIKONAMS.
Mrs. Katrės Ras-

Maren$, Ariz. — Pastorius 
ir agentas Now Yorko prieglau
dos rastinuku, likosi iszguiti 
isz prieglaudos ir vos nepateko 
po virVntc, kuriuos norėjo pa
karti indtfkusi. myne 
Ketnresdėszimts vaiku, 
dvieju lyg keturiu metu am- 
žiaus^atyeže in czionais praei
ta sanvaite G. M. Swayne, da

*•

Keturesdeszirats
žmoniu.

nuo

ISZEDE SAVO VYRA
ISZ NAMtt.

New Yoik. — Per trisde- 
szimts metu kentėjo Petras 
Fitzpatrick klegėjimą savo pa- 
eziules kuri ji apdovanojo su 
do.^zimt vaiku. Ant senatvės 
Petras nutarė jeszkoti sau ty
ku kampeli ir nuvažiavo in 
Hartford, Conn., kur rado dar
bu panaktinio, prieglaudoje 
del kureziu žmonių.

Neilgai džiaugėsi

Isz Visu SzaliuPAS,UT^Lio
DARBAS

pradėjo

raszy-
Asz ne esmių Silvos-

Po tai

-------- ------p — - • - - - ~ f

žiūrėtojas prieglaudos del ras- 
tinuku New Yorke. Apgloba 
ant vaiku laike keliones turėjo 
keli dažitirotojAi ir moteres. 
Vaikus atidavė jaunam Fran- 
cuziszkanl pastoriui o tas par
davinėjo vaikus Meksikonams.

Dažinoja apie tai komi- 
užvaizdus prieglaudos, 

iszvare pastorių ir agentu isz 
prieglaudos. Myne žmonių ne
suspėjo paimti prasižengėlius 
nes szerifai dagirdo ka su jais 
ketina padaryti, pribuvo in lai
ka ir uždare juos kalėjimo.

Pastorius pardavinėjo vai
kus nuo 2 lyg 4 szimtu doleriu 
o už mergaites 
dauginus.

malsziu 
darbu. Pamesta paeziule su vai- 
ais atrado ji ir užsispyrė kad 
jai Petrukas duotu paszelpa 
ant pragyvenimo isz jojo už
darbio, norints sūneliai uždir
ba deszimts kartu daugiau už 
tęva. Sndže nutarė kad Petrui 
geriau pasilikti prieglaudoje 
del kureziu žmonių, 0<ur turės 
malszu gyvenimą, no kaip klau
syti nuolatiniu klegejimu pa- 
cziulos o vaikai gali iszmaityti 
mot i na.

tetas

aplankydavo

Žinios isz Lietuvos.

NELABA MOTINA
APLEIDO VAIKUS DEL 
MEILES JAUNIKIO, VIE

NAS ISZ VAIKU MIRĖ.

NUŽUDĖ PENKES YPATAS 
IDANT ISZGRIEBTI JUJU 

TURTĄ, PO TAM 
PABĖGO.

v •

— Naszle

rojo 
sūneli4 4 nuvažiavo ji at-

Chicago. — 
kin buvo dingės keliolika metu 
adgal sūnūs ir nežinojo nuliū
dus motina kur jisai dingo, o 
kad sztai 1926 mete apgarsino 
laikraszcziuose pajoszkojima 
apie savo sunu. Ant galo ap- 
lai'ko žinia isz Ali ch i gan o vais
tinio kaldjimo jJacksono nuo 
tūlo kalinio, kuris jai rasze: 
“Asz pažinojau jusu sunu, bu
vome di*nugais, bet jisai dingo. 
Butu man labai malonu, būda
mas kalėjimo aplai'kineti gro- 
matas nuo motinos savo dingu
sio draugo.”

Nudžiugo motina,
tankiai jam siunsti gromatas ir 
dovaneles, ant galo kalinis pas
kutinėjo gromatojo ‘novos isz- 
pažino toisbe moteriai 
damas: “
tras Simmons bet tavo tikru 
snnum, bot neatvažiuok, motin, 
in kalėjimą pamatyti mane nes 
isz sarmatos negalėsiu dirste
lėt in tavo malonu veidą nes tu 
buvai man taip gera.”
gromatai motina da daugiau 
siuntinėjo dovaneles ir pini
gus. Bet motiniszka szirdis no- 

pamatyti savo dingusi 
” ir

lankyti in kalėjimą.
Kada atvede kalini 

motina toji suszuko: “Tai ne[, 
man a; sunito,. ats i i mk i to j i 
tai apgavikas, 
ne bausti, asz 
vardan savo sunaus.

Simmons buvo tikrai tuom 
kaliniu ir pasako'kad tai pada
ręs tiktai del “funiu.”
BAISI MIRTIS KASYKLŲ 

BOSO.
(Kulpmont, Pa. — William 

Cheni, 32 metu, bosas Scott ka
syklų, stumdamas karuka ant 
kletkos poslydo ir puolė in 
szafta tūkstanti pėdu gilumo. 
Kada nelaimingo kuna iszgavo, 
buvo visi jo kaulai sulaužyti. 
Paliko paezia ir tris mažus vai
kus. ,
PAMĖTĖ VYRA IR DA ISZ 

JOJO JUOKĖSI.
Philadelphia. — Jono Meili

ji’o paeziule pamoto ji ir ket
vertą vaiku ir iszvažiavo su 
savo prielaidiniu Charles Book 
in Bostoną ięlant praleist sal
džius laikus. Vyras mažai gal
iosi nedoros paezios, pasilikęs 
vienas, tuojaus ėmėsi prie auk
lėjimo paliktu mažu vaikeliu 
ir visai nemislino apie pabėgė
liu, kuriai duris savo namo ant 
visados jai uždaro.

Nelaba motore vietoje gailė
tis už savo nedorybe, tai nosi- 
sarmatino da pasijuokt isz sa
vo vyro. Parasze jam sokan- 
czia'gromata: “Manau kad pri- 
siunsi man vailkus. Czia busiu 
laiminga, jaigu tu nori taipgi 
būti laimingu, o jaigu da turi 
užmanymą apsipaeziuot, tai 
apsipaeziuok ir atvažiuok in 
Bostoną kur gali parandavot 
narna arti musu namo idant ga
lėtumei tankihi pamatyti savo 
vaikus ir mano jaigu nori.”

Argi ne volinszkn'boba!

priesz

bet meldžiu ji 
jam dovanoju J >

C l

TRYS APKALTINTI UŽ 
NUŽUDINIMA.

Wilkes Barre, Pa. — Jonas 
Ritzel, 83 metu, likos apkaltin
tas už nužudinima savo duk
ters Onos Dempsey isz pasze- 
Idmo. Andrius Vetrik ir Vikto
rina Lumicz likos apkaltinti už 
nužudinima Lietuvio Frano Ja- 
kdicrio laike muszio.
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Keturi kie-
pusbadžiai be-

ŽEME INGRIUVO IN KA
SYKLAS SU AUTOMOBI-

LIUM IR KUKNIA.
Luzerne, Pa.

mai, garadžius su automobi-l
lium ir.kiiknia ingriuvo in se
nas iszdirbtas kasyklas Ilad- 
doc'k Mining Co., czionais. In- 
griuvimas prasidėjo ant kiemo 
Dainininko Norton ir in dvi va
landas kiemas visas ingriuvo 
su garadžiuTn/automobilium ir 
knknia. Tosios kasyklos buvo 
apleistos.apie 40 metu ir buvo 
nžkimsztos su <Jortu, bet žeme 
apsisedo ir virszuno ingriuvo.

NEISZMINTINGAS 
FARMERIS.

Stroudsburg, N. Y. — Norė
damas isznaiįyt daugybe szir- 
sziu kurios prisisavino sau 
tvartu, Stepas Seltzer,-turtin
gas farmeris pakiszo žibinte po 
lizdu, bet kibirksztys nuo ži- 
binties puolė ant szieno ir in 
trumpa laika apome visa tvar- 
ta._Bledes ugnis padare ant 15,- 
000 doleriu.

MOTINA NESZIOJO 
NEGYVA KŪDIKI.

Fradkville, Pa. — Mrs. Phi
lip Nash *buvo atsilankius pas 
gimines Filadelfijoj ir kada 
pribuvo in Pottsville su 15 me
nesiu kūdikiu ant ranku, likos 
nuvežti per kaimynus namo. 
Motina manydama kad kūdikis 
aidžiai užmigo ant ranku, nesi
rūpino pažiūrėt ar viskas ge
rai, bot kada atvažiavo namo ir 
pradėjo nured'inet ‘kūdiki, per
sitikrino 'kad kūdikis yra mi
ros. Daktarai nutarė kad kūdi
kis mirė nuo vidurinio krauja- 
tekio.
MERGAITE U Ž D A R E SA- 

LIŪNĄ KURIAME PASI
GERDAVO TĖVAS.

Wilkes Barre, Pa. — Sze- 
sziolikos motu meigaite. in- 
skunde prohibicijos agontauhs 
Joną Moticki, saliuninka, idant 
uždarytu jojo bizni isz priežas
ties, kad josios tėvas tankiai 
atsilankydavo pas Moticki kur 
pasigerdavo,
namo, pradėdavo barnius su 
paezia ir. vaikais. Agentai ap- 
laiko mergaites skunda, užklu- 

i po ant Motickio sal'iuno, arosz- 
tavojo ji ir likos nubaustas pa
gal tiesas.

po tam parejas

NUSISZOVE PER NE- 
ATSARGUMA

Policininkas Jonas Rimsza 
veždamas aresztuotus per neat- 
sarguma tpiukinyj persiszove. 
Nuvežus ir patalpinus in Pane
vėžio ligonine jis mirė.

BE DARBE LIETUVOJE 
DIDĖJA.

Sziauliu mieste dabar sure
gistruota 855 
darbiai.
KIEK LIETUVOJE SERGA 

UŽKREOZOAMOMIS LT- ‘
i GOMIS.

1928m.’ Lietuvoje buvo susir
go invairiomis užkrecziamomis 
ligomis 25,745 žmonos. Isz ju 
mirė 248 žmonos.

REIKIA SAUGOTIS 
ABORTU.

Sausio men 31 d., Kauno li
goninėj įniro pil. Emilija Pu- 
czuskiene. Isztyrus paaiszkejo 
kad velione padaro sau abortu 
(atsikrato da nuo neužgimusia 
kūdikio) ir isz to mirė.
NUKIRTO TRIS PIRSZTUS 

IR SUBADĖ PEILIAIS.
1 • • • * 1

Arti Maurucziu stoties trys 
nežinomi rplieszikai užpuolė 
žmogų, apszaude ir sumuszc. 

I Dviems szuviais sužeidė koja ir 
Į nukirto dosziniosios rankos tris 
Įpirsztus. Kai nelaimingas par- 
I puolė ant žemes, piktadariai 
keliais smūgiais jam peivere 
nugara. Pakol kas nepavyko 
sužinoti nei to nukentėjusio pi- 
lieczio pavardes nei piktadariu.

•**

Paskutines Žinutes
Pa. Sudas

Paryžius. — Naszle vardu 
Apolonija Pencoli, 36 metu, mo
tina penkių vaiku, isz kuriu 
trys mirė nepaprasta ir nužiū
rėta mirezia, už ka motina buvo 
nubausta ant szesziu menesiu 
in kalėjimą už neprižiurejima 
ir apleidima vaiku. Bot toji 
bausme nepataiso nelabos mo
tinos moraliszkai, tiktai dau
giau paleistuvavo del užganadi 
mo savo karszto kraujo. Nese
nai susinesze su nauju mylemu 
ir palikus savo du mažus val
kus namie, nusidavė pas ji ant 
kaimo. Antra diena po josios 
nebuvimui namie, kaimynai 
iszgirdo graudingus vaitojimus 
isz kambario. Kada iszverte 
duris, persistatė žmoniems 
graudingas paveikslas: Keliu 
menesiu kūdikis gulėjo negy
vas vygeje, o szale jojo sėdėjo 
keturiu metu vaikiukas, pus
gyvis, apsiverkęs ir be pajėgu.

Paszauktas daktaras isztyri- 
nejo, buk kūdikis mirė nuo ba
do, o vyresnis kovoje su budi
nę mirezia. Motina priesz ap
leidima vaikii, nepaliko jiems 
jokio maisto. Kada sugryžo 
namo, kaimynai norėjo nelaba 
motina pakart ir tik su dideliu

• • _ a « J- a

Kada 
persistatė

ergeliu policija jaja iszgialbejo 
isz nagu inirszusios minios 
žmonių.

Motina-isztvirkele pastatyta 
priesz suda iszsikalbinejo kad 
“užmirszo apie vaikus.” Likos 
nubausta tiktai ant dvieju me
tu kalėjimo prie sunkaus darbo.

inirszusios

Radom, Lenkije. — Pasažie- 
riai važiuodami autobusu isz 
Radomo in Skariszeva, buvo 
budintojais kruvinos žudinstos 
ant lauko, prie kelio. Kokis tat 
jaunas žmogus pasivijo began- 
czius senukus, kurios nukirto 
kirviu —moteriai perskele gal
va o josios vyrui uždavė kelis 
ypus, po tam pabėgo.
Kada pasažierei isz)i po isz bo

so in pagialba del senuku, mo
tore jau buvo mirus o vyras 
mirtinai sužeistas. Sužeista ir 
mirusia nuvožė in ligonbutia. > ii • B e w

UGNIS SUNAIKINO 700 
NAMU, 20 ŽMONIŲ 

UŽMUSZTA.
Nanking, Kinai. — Dvide- 

szimts žmonių likos užmuszta 
o 700 namu sudega per ugnia, 
kuri prasidėjo prie Pagodos 
Tilto, kur degino kvepenezes 
ugnis ant atminties Fru Yet 
Ten kuris uždėjo Kiniszka re
publika ir buvo laikomas kai
po Amerikoniszkas Jurgis Wa- 
shingtonas. Ugnis padare mil- 
ziniszkas bledes.
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Žadinto jum buvo žentas senu
ku, 27 metu Jonas Jasinski. Po 
papildymui tojo baisaus dar
bo, nubėgo in grinezia savo 
szvogerio, kuris tame laike gu
lėjo, pradėjo ir ji kapoti kir
viu, bet tasai naršei, gynėsi, bet 
ant galo ir jam suskaldė galva. 
Ne gana to pasiutėlis nubėgo 
namo, kur nudure ant smert sa
vo paezia ir kūdiki po tam pa
degė grinezia.

Jasinskas nuo laiko savo ap- 
sipaeziavimo, gyveno nesutiki
me su giminėms savo paežio* 
isz priežasties žemiszko turto, 
kuri norėjo pavaldyt del saves. 
Turėjo jisai net 18 teismu su 
giminėms ir jau atsėdėjo tris 
flLenejMrtcMejimer *4 *» 4 IM ** *■ W "fl*1, ♦i.

Aplinkinei gyventojai kerszi- 
na pakorimiu tojo žmogišzko 
bestijos, jeigu ji sugaus.

POPIEŽIUS KETINA 
ATLANKYTI AMERIKA.

Paryžius. — Isz Vatikano 
danosza, buk popiežius mano
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60 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ SU 
LAIVU.

Lodžius. — Pasažierinis lai
vas plaukantis ant upes Ka- 
mien, susidaužė ir nuskendo o 
60 žmonių pražuvo ir vos isz vi
su pasažieriu tik 20,iszsigial- 
jejo.Laivelis pagal tiesas nega- 
ejo daugiau paiimti kaip 30 
pasažieriu, o tuom kart dau
giau turėjo ne 'kaip galėjo pa
vežti.

MASKOLIAI PARDUODA 
SAVO PACZE8.

Leningradas, Rosije. — Da- 
nesza in czionais buk guberni- 
josia Karkove, Paltovoi ir Eka- 
terinoslavo smarkei prasiplati
no pardavysta moterių.

Terp žmonių užėjo tok is tam
sumas, kad vyras laiko savn 
moteria kaipo nevalninke Ir

atlankyti ne už ilgio Ajnerika. 3a3a parduoti arba su kitu
Kardinolas Dubois, kuris nese
no i sugryžo isz Rymo, tvirti
na, buk nuo kokio tai laiko bn-D Sunbnr, 

pripažino Onai Gutauckiutoi, vo-manstyta, 'kad atsilankimas 
isz Scranton, Pa., $18,722. už 1

apsimainyti moterims. Parda
vinėjimas paežiu paskutiniam 
laike baisei prasiplatino ir da- 
ojo prie to, kad vyras savo mb-

popiežiaus in Amerika, padary- ye<Ja tįfS0 nelyginant 
sužeidimus kokius aplaiko per tu dideli inspudi ir gerove del kaip koki gyvuli ir ten derasi
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automobiliu kuri vare Hugh 
Marsh isz Milton, Pa.

1f Moskva. — Artemovskio 
kasyklose nukrito kletka su 27 
darbininkais ir visi 'likos su- 
toszkinti ant smart. Visu kau
lai buvo sulaužyti kūnuose.

11 Fitchburg, Mass. — Char
les Scott, 39 motu, nuszove ant
smert savo 9 metu dukrele, pa
žeidė mirtinai sunu ir paezia,

Kata! iki szkos bažnyczios ir 
daug atverstu žmonių ant ka
ta! ikiszko tikėjimo.

su kupezeis. Preke moteres ne
būna augsztesne kaip 75 rub
liai. ,

Valdže negali užbėgti tojo 
kupoziavimo, nes mužikai da
ro su savo locnasczia kas jam

KUNIGO NE PROTAS IR 
TAMSIU ŽMONIŲ 

ŽIAURUMAS.
Karlsdadas, Czechoslovalk i ja 

— Kadangi mažiuko Buchan 
miestelio ’kunigas per pamoks
lą pasako, jogei jam pasirodęs 
angelas ir paroiszkes, kad Die
vas užleidęs didelius szalczius 
del to, kad moterys ir merginos 
insimainiusioH dėvėti trumpas 
sejonais, tai parapijonai pamn-

po tam pats sau atehic gyvasti.
It Montgomery, Ala. —- Upes 

taip iszkilo, kad užliejo visas 
aplinkines; 20,000 žmonių bai
siai nukonto nuo tvano, bledes 
padaryta ant milijonu doleriu, te ateinanezias in bažnyczia ko-

Upes

fl Newark, N. J. — Trylika 
žmonių likos užmuszti kada di
delis metalinis oroplanas nukri
to žemyn arti czionais kuri va
ro Lon Foote ir negalėjo oro- 
plana suvaldyti.

turės merginas su trumpais, iki 
kėliu sejonais, puolė jas žve- 
riszkai muszti ir spardyti. Jei 
policija nobutu suskubus grei
tai insimaiszyti, indiiko žmonos

tokeis darbais vi-patinka ir 
sai nesigedina nuo kada Užėjo 
Rosijoi sovietine valdže.

yra

KYTRA MAGDE.
w! i—■ ■■

Ant kaimo: n* Kas tau 
Magde, jog taip steni!

— Man niekas no yra, tik
tai ketina ateit Jurgis, jis man 
labai pat

——Na t

M

M 

u

— Mat asz del to stenu kad
jis sau pamislytu jog mano te-
vus bagotas, tai tegul mislina 

zlnt.rv drl'l avuz) X.
butu jas, tur but visai užmusze. ginu

jog daug skilandžio prival-
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tr - rKas Girdėt
- ..M 1^-e-.-.<A

V iNunuraiu girtuo'Kiiui
Vargšžfls užbaigė žavo grau

dinga prakalba, arpsiaszaravo, 
balsas gerklojo užmirė, stikle
lis isz drebanezios rankos isz- 
puolo, stojosi tykumas, o kadaDaugeli kartu atsilaiko, jai-

gu Baltruviene ar TaradaikaĮsodinti jaunikaieziai prie stalo 
apie koki atsitikima primena, dirstelėjo ant savos — jau jojo 
tai net kelios gromatos isz vi-Į nebuvo restauracijoj. Ir jieji 
su I 
maist

Ii

aptersze.“
Tai rots’ butu kaip ir ant 

manės.“
“Tai sn manim taip atsiejo

ir kas apie tai paraszo.”
Ir panaszins klausymus už

duoda. Jau po nogiu, jaigu pa
ežiam taip atsitiko, tai ko da 
klausti ir prisipažyt prie kal
tes?

O musu Lietuviai tuojaus>
tai brolau, del tavos taip 

Na ir taip sveikam

apie koki atsitikima primena, dirstelėjo ant savos — jau jojo

M i l aszirdinga 
Pone

■ * juiL*Ihwl > . '

— per —
V y s k u p a Motiejų Volon- 

czauska.

S
4™

M ‘ ’ *

Gale asztuoniolekto amžiaus
szaliu ateina su nžklausy-įstaigai paszoko isz savo vietų, netoli nuo Tituyenu gvvono sa-

44

— Jaute, kad girdėjo pamoks- 
Daneszkite kas tokia mano la, koki lyg smart heužmirsz, 

o ausyse juju nuolatos atsimn- 
tioji baisus žodžiai: 

> r

Elzbieta taip sdderedįisi, vb- 
b 

leidusi shgryŽO in SzidlaVa iy 
iszsivože Liudvelo. Namo par-

žiavo in Raseinius, o diena pra-
' K L .MIL J .. "

važiavus, szeimina klausė: kur 
Pono ga vai Ja mergele? Szi at
sake: VioszpatR Dievas davė,
yra tai mano vaikas, todėl ir 
1 ’ ’ 1 • ■ ’ • 
no dukterį

m

pipkjninkas, kuliamame la’^e *FMICR ANTII 
krapszte ugni ir uždega jauja. *>A“**v***-*>m * v

■...............

rfMn Buv.
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yR jo atvaŽtavifba' ir
Valstijas bus skaitomas lega- 
liszkai inleistu in Suv. Valsti
jas nuolatiniai rezidencijai su- 
lyg dienos jo invažiavimo. Szi- 
tno budu, ateivis, kuris legali
zuoja. jo buvimą Suv. Valstijo
se, sulyg naujo instatymo, ga
li tapti Snv. Valstija pilieczin 
in dviejns metus nuo užsi- 
raszymo jo at važiavimo in Suv. 
Aralstijas.

Taipgi pavėlins tokiems atei
viams iszgauti sugryžimo Įei

to re-enter)

rftszyi jorDidis vejas puto tiesiaj ant ki
tu trobesiu, gaisras sudegino 
no vien jauja su javais, bet ir 
narna ir troba ir kūtes su visais 
gyvuliais.

Staiga nuplikins Rauktinis 
kas bus, 

duSzelo! nebteko nei arklio nei 
karves nei narnu: reik mu
dviem atimti tūkstanti muszti- 
niu nuo p. Miceviczios pirkti,

PROBLEMAI
< t ■

SVARBIOS NATŪRALIZA
CIJOS PERMAINOS. ■l* 1 I

Rezidencijost aro savo moteriai:noriu, kiid mylctlimot kaip ma- 
Keleliai

praėjus Pono gavo mokinta ba-
nedeliu,

vo dvgrelije bevaike 
vardu Elzbieta. Ta kažin kuo
met važiuodama in Raseinius, 
apsistoja Szidlavoj ir tarė važ- 
nieziai: lai arkliai atsilsi, asz 
truputėli pavaikszcžiosiu. Bu
vo tuo kart vasara, jau gerai po 
pietų. Be vaikszcziodamn, pa- 
maeziusi bažnyczios duris at
daras, tarė: eisiu stebuklingos 
szveneziausios Paneles pasvei
kinti. Inojusi atrado keletą bo
belių po viszkomis be khipan- 
cziu ir beskambineziu su agmi- 
sais ražaneziu savo. Toliaus 
žengsiu, iszvydo greit didžiojo 
altoriaus, tris kunigus isz vie
nos ir tris isz antros puses be- 
kalbanczius pakartomis pote
rius. Terp tu buvo ir kunigas 
Tadeuszas Buko!a, pa-vyskn- 
po impuluotas. Ėlzbieta, sukal
bėjusi sveika Karaliene, pamiš
lijo: gerai ežia but melstis, bet 
reik man jau važiuoti, todėl kė
lusi laka n tvilino. 
pamate paszalije 
mergele, su juodu 
apvilkta,
be verkenezia. Prisiartinusi ta
rė: mergele, eik su manim, baž- 
nyczioj noprider szneketi, lan- 

In szvcn toriu 
ko tu, mano 

vaikeli bliauni? Szi atsake: 
eik ponitele, ka dirbsiu neblio- 
vusi, pirm metu palaidojo ma
no teveli, o dabar vos szeszta 
diena kaip mano matntia in že- 
melia inkiszo; pasilikau viena 
pati kaip pauksztutis. Klauso 
pone: ko meldci nugis nuo 
Vieszpaties! Szi atsako: meld
žiau, kad per užtarymą szven- 
cziausios Paneles manias neap
leistu. Tarė pone: jug turi tu
rėti giminia, ta neapleis tavęs? 
Szi atsake: kokia gimine, esml 
rods bajoraite, vardas mano 
Liudvoj.tevolei .turėjo savo tę
vi szk ei i n, bet toj gyvena sesuo 
mano, kuri, kaipo tekėjusi, tu- 

r.'i jeta vaiku
v‘»M! man . ako: eik sau, kur 

r.,ri, teiraukios bene priims kas 
ta\ ‘ khub'HH ganyti. Kur asz 
teirausiuos! Tai pasakiusi pra- 

------------ įdėjo didžiai verkti.
Tėvai ir motinos auklėjo sa

vo sunu lyg dvideszimts metu 
saldindami savo vargu karty
bes, viltyje, kad sūnelis ateity
je atsimojęs jiems; motinbs ku
rios taip labai mylėjo savo kū
dikėli,

szi nėjo
Numirsiu girtu oik l i u!C l

naszlo 4
jornito, vnhln TWdin ir insnko 
mokinti Liudvelo ra.szto, siuvi
mo, ir viso kas mergeliai uotu r-' 
tingai, reikalinga. Ta visu pir
mu indave Ltadftolcj lemonto- 
riu, paskui knyga, o iszmokns 
gerai skaityti, rode anai siu
vinius. Ugniniu Liudvelo pra
moko marszkiniuss surežszti ir 
pasiūti, jnpolos kirpti ir suiti, 
žekos su pirsztinomis nerti plo
nai ir dailini verpti, n pines t i 
audeklus, marginius, dviny-

tri n y ežiu s, d csz imtiny- 
czius, cvilikus, abrusus kilnius 
ir kiečius austi.
Liudvo paaugusi in pilna mer

gele, tapo labai graži, buvo bū
tinai sveika, riebi ir 
Besimokindama su 
dzin prisiriszo prie ponios sa
vo, mylėjo ana regis juoba (la
binus), ne kaip tikrąją motina. 
Neliepioma dirbo ka tik paga
vo, o niekuomet veltuo netruko. 
Poniai dar nekėlus, iszpustc jos 
drabužius ir vienoj vietoj sudė
jo, iszvire kava ir prie lovos 
nuneszc; žodžiu lakant, vis tai 
daro, ka tik geriausias vaikas 
tėvams savo gali daryt i. Dviem 
metam praslinkus, sena pono 
insirgo; Liudvelo už vis jai pri
veizėjo, per kiauras naktis ne
miegodama, sėdėjo prie jos lo
vos, kožna jos mosterjima isz- 
pilde, duris lengvai 
vaikszcziojo netraukiai, 
užsiiudusios ponios nepažadin
tu. Poniai ilgai nebgyjant, par
vedino kunigą ir su Szvcntais 
Sakramentais aprūpino. Kažin

Liudvelo, 
suprantu

Legalizavimas
Ateiviu, Kurie Atvyko in Suv. 
Valstijas Priesz Birželio 3d 

1921.
Po ilgu diskusija Kongreso, 

ypa t i ngos svarbos na t u ral i za • 
vijos byla perėjo abiojus Butus.

ko neturim. Szi atsake: o ka 
padarysi, kad reik. Teip prisi- 
bilojas, Petras važiavo pas Mi- 
ebviezia in Viduklia ir meldo 
pinigu savo. Tas nei skaliko no 
davė, bot dar isz jo tyeziojos ir 
tarė, ein prova, rasi kuomet už 
savo pinigus gausi koki lopeli 
žemes mano, pinigus dabar ne
turiu ir ne duosiu. Sugryžo Pe
tras verkdamas, puški aus mo
teris tarė: žinau, ka padarysiu, 
Szidlavos Motina Szvencziau- 
sia gelbėjo mane kūdikystėje, 
eisiu ir dabar melstis jos pagal• 
bos. Tai pasakiusi ome kryžių 
nuo ponios gauta ir iszejo pe- 

poterius kalbedama.
k 1 au peš ha ž n y czi o J, 
bueziuodama Dievo 

muka melde pagelbės. Be bu- 
cziliedama ir bežliaugdama su
drėkino savo kryžių teip, jogini 
tas, būdamas isz daug lentelių 
sufklijutas, atsiklijavo. Liudvo, 
atomus užpakaline lentele, pa
mate viduj brangu su dcjimų>: 
tais aptaisyta kryžių. Iszvidu- 
si pati persigando, tarsi menus 
matanti, uždėjo vėl lentelių, su 
aszaromis pasako aeziu Viesz- 
paeziui Dievui su 
sz vencz i ausiu, gry žo 
parode vyrui radybos savo. Tas 
prasi džiaugias nusamdė veži
mą ir leidosi in Vilnių, kur 
pardavė rastaji kryžių už ke
turis tukstanezins.’.

Sugryžo namo, pastate tro
besius, prisipirko galviju ir at
kuto, it muse pavasarij.

Teip Vieszpats globsi i visus, 
kurie savo reikaluose 
glaudžias. O Szveneziausia Pa
nele, Szidlavoj 
stebuklinga. Petras su T/iudve 
ilgai pateko, dukteris dailiai

m u indave Llūdvolo j lemento ir prezidentas Coolidge, savo dijnus (permit 
administracijos paskutines va- kuomet vykfita užsieny arba 
landose, pnsiraszo po byla. By- Į 
los svarbiausias pnktrts legali- narius kai ko pirmenybes atel- 
zuoja rezidencija, 
vėliaus teikia pilietyste tiems 
ateiviams), kurie atvyko in 
Suv. Valstijas priesz Birželio 
3 d. 1921 (kuomet pirmas kvo
tos instatymas buvo priimtas) 
ir kuriu atvažiavimo nėr afi- 
cialiszkd rekordo. Bvla inciiia 
galen Liepos 1d., 1929 m.

Sulig Natūralizacijos insta- 
tymo reikalaujama “atvažiavi
mo certifikutai (certificates of 
arrival) nuo visu pilietystei 
kandidatu. Tie ateiviai, kuriu 
atvažiavimo ne buvo rekordu, 
negalėjo iszgauti tokio cortifi- 
kato -ir no galėjo ingyti pilie- 
tystes. Szitas padėjimas lieto 
'tukstanezius ateiviu, kurie in- 
važiavo legaliszkai, bet negalė
jo atsiminti atvažiavimo diena 
ir vardu laivo, kuris juos atvo
žė skersai Atlantika. Tukstan- 
Cziai atvažiavo in Suv. Valsti
jas per Kanada, jie buvo tinka
mai immigracijos aficieriu per
žiūrom! ir egzaminuojami, bet 
ju invažiavimas ne gali būti už
tvirtinamas nes priesz 1921 me
tus rekordai tu ateiviu, kurie 
invažiavo in Suv. Valstijas isz 
Kanados per Buffalo, Detroit, 
Porta, North Dakota ir kitas 
vietas no buvo 
Washingtons.

Foreign Language Informa
tion Service ir kelios kitos tau- 
tiszkos organizacijos, kurios 
interesuojasi ateiviu reikalais 
prasze pagelbos ateiviams, ku
rio atvyko in. Su V. Valstijos 
priesz Liepos 1 d., 1924 m., ir 
kurio uoperženge deportacijos 
instatymu, legalizuoti ju buvi
mą szioje szalyje kad jie galė
tu tapti Amerikos piliecziais. 
Senatas užgyre toki aprūpini
mą bet permaino laika, vieton

3 d.,

LS

V'is.,

prie bile žmogelio prilygina 
kad “ 
užkirto.
liga inkalbina.

Arba vėl paminėti varda uly- 
czios kaip: River, Canal, Main, sumuszimu 
Centre ir kad ant ju taip atsi
tiko, tai tuojaus apie desetkas 
atsiszaukia su klausymu, kas 
tokia padavė Ta radai kai ar 
Baltruvieniai ? Nežino, kad be
veik kožnam mieste randasi to
kios ulyczios.

Lyginai kaip senovės priežo
džiai užsilikę:

“Vagie kepure dega.
“Muszk su kumszezia in sta

lą o žirkles atsilieps.“
“Ne vienas szuo margas.
“Kas czesnako nevalgo, ta

sai ne smirda“ ir t.t.
O vėl Lietuviu beveik vieno

ki budai:

y f

M

cZius,

I

marginius

paliautu

Protostonu kunigužis Ed
ward Simpson isz Green Bay 

yra užsikietejusiu prohi
bit jos pasekėju. Vietoje skelb
ti Dievo žodi, tai sznipineja po 
st abas savo parapijom! ar kur 
neužtiks kokiu svaiginaneziu 
gerymu.

Tok is pasielgimas savo ku- 
nigužio labai suerzino parapi
jomis, kad ji persergėjo idant 

szniphiet, kerszino 
ir iszgujimu isz

miesto. Duoda jam rodą idant 
vietoje rūpintis apie uždaiy- 
ma saliunu ir sznipinejimo, kad 
daugiau rūpintasi užkimszymu 
skylių pekloje.

Ar kunigužis paklausys ge
ros rodos savo para pi jonu, sun
ku inspeti. Daugelis tikcjimisz- 
ku kvailiu nustojo rūpintis 
apie bibliszka pekla, bet dre
ba priesz stiklą alaus arba 
stikleli geros gnzutes, kuri yra
neatbūtinai reikalinga del sun
kiai dirbanezio žmogaus.

Žvėris, kuri drasko ir žudo 
kitus gvunus yra baisi ir pavo- 

Visur ne stokas girtuokliu, jinga, bet argi ne pavojinges
nių yra žmogus, kuris žudo 
vien tik del to, idant žudyt, 
idant vieszpatauti ant kitu; 
žvėris tai daro del maisto — 
žmogus žudo del savo pageidi
mu, godulystes ir tik tam savo 
tikslui jis stumia in nasrus 
mirties mynes savo tarnu. My
nios kareiviu ant lauko kares 
paskirti yra ant mirties, my
nios tuju jaunu žmonių yra va
romi kaip kaimine aviu ar gal- A A M M M * « •

paleistuviu,pesztuku, paleistuviu, bedie
viu, vagiu — tai ir vienaip at
sitinka. Kožnoje apygardoje 
yra latru vyru, latru moterių 
kurios su savo vyrais ne gyve
na, tai vėl merginu kurios kvai
lius isznaudoja po visus mies
tus, trankosi ir prisiplakineja 
prie vyru. >

Arba tankiai pasitaiko nu
žvelgti Angliszkam laikraszty- 
je apie bjauru atsitikima tarp 
Lietuviu ir pasiti^įųęa in Lie- 
tuviszka laikraszti, tai atsiran
da tokiu kvailiu kurie tuojaus 
klausia: “kas padavė?“ O ka
da pasakai tokiam žiopliui kad 
tai buvo Angliszkam laikrasz- 
tyje, tai tada iszsižioja ir ausis 
suglaudžia.

Ana diena vienoje restaura
cijoje Berlyne, sėdėjo kuopele 
linksmu jaunikaieziu ir links
minosi prie gerymo, kad sztai 
inejo žmogus suvisai pavargęs 
ir ant veido iszrodantis ant pa
baigto girtuokliaus.

Pamatęs linksmus jaunikai- 
czius, prisiartino prie stalo ir 
prasze stiklelio arielkos. Jauni 
žmones prisijuokė ir panieki- 
nia vargsza, paliepė jam už tai 
pasakyti kokia prakalbele. Ne- 
pažinstamas iszgeres stikleli, 
dirstelėjo akia per visus ir 
pradėjo kalbėti su iszminczia:

“Mano ponai! — Kaip ant 
jus žiurau, tai man rodosi kad 
matau savo paveikslą senovisz- 
ko narsuno isz kurio sziadien 
vos driskalai pasiliko. Papur- 
pes mano veidas buvo kitados 
taip skaistus ir patogus kaip 
jusu. Dabar vos kojas paveiku
— seniau buvau tiesus ir labai 
puikus.

Ir asz kitados turėjau narna, 
szoimyna ir gera būti. Turėjau 
patogia paezia, kad kitos to
kios sunku buvo surasti, bet 
greitai sumyniau josios szlove
— stikleliu paskandinau josios 
dorybe. Turėjau vaikelius la
bai patogius ir gerus, kaip pa
vasario žiedeliai — ir žiurėjau 
ant juju kaip man akyse ny
ko, — kaip mirė isz bado ir 
szalczio, girdėdami keiksmą 
nuo girtuoklio tėvo.

Turėjau savo nameli ir szei- 
mynele kurioje vieszpatavo 
szventas sutikimas, bet asz ta 
viską pragaiszinau. Sziadien 
nieko netektų, ~ apjakau ant
visko, nieko netekąs. Sziadien 
esmių vyru be paezios, tovu be 
vaiku, be namo valkata, ku
riame visos jaustos užgeso. — 
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ateiviu (ir

žmogus

vijų in skerdinyczia. Žūva jie, 
krinta su perskelta krūtinei 
bagnietu su pergrežta kulka, o 
juk tai žiedai žmonijos isz ku
riu galima but laukti gero vai
siaus, juk tai vyrai, kurie ga
lėtu dirbti ir suteikt vi s u ome
niai naudingesne nauda.

kad del jo labo pa- 
szvensdavo savo naktų pasilsi 
vargo ir kente, tie tėvai ir mo-- O'" ”----- - p    ' ’    
tinos sulaukia tos baisios va-
landos, kuri sugražina jiems ju

parsitraukti artimos szeimynos

maloni.
visa szir- kszczia, 

Nuėjusi 
verke ir

Iszoidama 
bažnyezios 

su juouu j upele
bes i mold ži a n czi a i r

ke pabilosva. 
iszejusi klausė:

r’
o szvogc-

i dėjo didžiai verkti. Elzbieta 
Į glamonėdama apszluoste asza- 
ras ir tarė: no verk, mano vai
kas rasi, Dievulis jau tavos isz- 
klauso, ne pragaiszi.

Sziem dviem bebilant, kuni
gai poterius pabaigė namo gry- 
žo. Elzbieta su Liudvo priėjo 
pa-vyskupes ir klau.se, taiyda
ma: Jomilistele, ar pažinsti ta 
mergele, radau bažnyczioje be
verk ianeze, sa'ko nelaiminga

kūdiki be ranku, be kojų, su- esnnfjt Vyskupas pasako: eik
žeista sunkiai arba visai be gy
vasties, tos motinos aplaiko ži
nia apie likimą ju mylimu vai
ku, kuriuos paskerdė jom ant 
lauko kares žmogus. Kas atša
kia jai del to ir kas atlygins jai 
už josios skausmus ? — Tik mo
tina žino!...

0 ♦
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szian, vaike mano. Atėjus tarė: 
esmui Liudvelo, 
duktė. Kiek turi motu? Szi at
sake: matute kažin kuomet pa
sakojo man jau deszimtus ein
ant. Tarė Vyskupas: e, c, Roks- 
tienes, ta tai tavo matuszia 
szioj Nedelioj palaidojom? Szi 
verkdama atsake: mano, mano! 
Tarė toliaus Vyskupas:
be, gerai pažjnau Tamosziu 
Roksti, padorus buvo ūkinin
kas, mano Susiedas, visuomet 
blaivus, 
didžiai ana mylėjau. Motina
amžina atsilsi, dar buvo dievo
baimingesne, kas žino, 
anuodu Vieszpats teip veikiai 
atome, matyti, kad Jam buvo 
malonu. Suprantu padėjimą, 
Liudvclos, žinai žentas sveti
mas žmogus in namus investas, 
rasi ir ne užkeneziai genezių

Rėk st ienos

toisy-

daro ir 
kad

kuomet pone- tarė: 
mataus nebosianti, 
meile tavo, nieks už ana uogai 
užmokėti, vienok.no užmirszau 
tavias. Man mirus, rasi testa
mentą ir žinosi, ka tau užra- 
sziau. Szi tuojau.^ pradėjo .di
džiai veikti, ir tare: matu žele, 
asz .ne pinigus, bet tamista my
liu, ne malonu man pinigai, be 
tamistos todėl diena isz dienos 
meldžiu Vieszpaties Dievo ir 
Motinos Szvencziausios, kaa 
tamstai amželi pratęstu. Jau
nas žmogus gal, senas turi mir-s.

ii, todėl ir Elzbieta neiszsisuko 
nemirusi. Pradėjo kas kartas 
labiau silpti ir numirė. Jos ne
betekusi, visi namiszkiai gailė
josi, bet už vis Liudvelo, kuri 
alpuliavo isz gailoszczio. Gimi
ne, palaidojusi pone, atidaro 
testamenta kuriam rado sziuos 

‘4 Liudvci Rykštaitei 
užraszau pustroezio tukstan- 
czio musztiniu ir daleidžiu pas
kirties isz viso mano turto vie
na tinkamąjį pataika, 
tiis mirusios
Liudvei, o szi atidavė ant pro
centu p. Micevicziai, Raseinių 
pavieto Marszelkai. Paskiaus 
gimė bruko anai: jnpa gražiai 
brangu žiedą ir puikia skepeta, 
o szi atsake: imsiu szia Dievo

žodžius:

’ ’ Gen- 
atskaito pinigus

Motina 
namo Ir

pas Ji

visuomet vra

ilgai pateko, dukteris 
iszleido, visu vyresni sunii paš- 

inpedini, antras 
in Varnius ir tapo

kyro in savo 
isz važiavo 
kunigu, trecziasis iszejo kara
tu j tarnauti.

RESTAURACIJOJE.

Tuo in a in 
kiai iszrodantis

restauracija pui- 
ponelis, 

prie stalelio ir szaukia:
Ei,

sodo

panaite — praszau 
duoti man koptos verszienos.

— Mergina meiliai szaipy- 
damasi priėjo ir kalba: — 
didžiausiu noru...

— Ne su noru, 
bu Ivem!

tiktai su

pasiusti in

J

’“nžre-
arba užraszymas

1924 m., inde jo Birželio 
1921 m.

Byla, priimta ir prezidento 
užgirta, aprūpina, kad 
gistravimas
ateiviu invažiavimo uoste, !<>aip 
reikalauja alkias isz Birželio 29 
d., 1906 m., gali Imti padary
tas bile katram ateiviui, kuris 
tinkamas pilietystei, kurio at
sitikime, nėr rekordo inleidi-

KVITU knygele Draugystėms del is«- mo nuolatinai rezidencijai, jei-
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygolo Draugystėms del Ka- 
sicriauB i 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKI-CO., 
MAHANOY CITY. PA.

notf nudėtu pinigu ant 
Preke - - - 26e.

gu toikis ateivis gali parodyti 
Commissioner General of Im
migration, kad jis —
1. atvažiavo in Suv. Valstijas 
priesz Birželio 3d.,
9

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigein daryt 

Nauja Dideli Bapnorlu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nnnju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis
apdarais. Pfeke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

FF. D. Boczkauskas^Co.
Mahanoy City, Pa.
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visuomet teisingas,
J

bet ko

moters savo, jei Pono padarysi 
anai ka gero, atrasi pas Viesz- 
pati užmokesti. Atsako Elzbie
ta: tatai, Geradojo, neturėda
ma savo vaiku ketino pasavinti
Liudvelo ir būti jos antra mo
tina. Tarė toliaus Vyskupas: 
na, gerai, 
Raseinius, kaip keti, 
tarpu duosiu žinia narnisz- r ‘ * • - •* ' ‘ - - 1

prapuolus. Lyg tamstai sugryž- 
A A 4 , • •" 5 A

važiuok tamsta in 
asz tuo

kiams, kad netartu Liudvelo

tant toi aha pas mane paliekt.
4* n. ■ ' ■

< ■ ’
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mu'ka, kuria antra motina ma
no mirdama rankose turėjo Ir 
bueziavo. Tas kryžius bus go
riausiu atminimu ir palaikų gb- 
radejos mano. Gimine su 
džiaugsmu berogiant ta atida
vė.

In Liudvia turtinga tapuso 
jaunumene pradėjo su malonia 
akia veizetie. Ne užilgio Petras 
Rauktinis užsigeidė imti ana 
už moterį, i

ELEKTRIKOS
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI

C r

I

Gimine

Szi, neatsako, nes 
Rauktinis buvo jaunas, pado
rus bajoraitis ir turėjo tevisz- 
kelia be jokiu stkohi. In paret- 
ka atvažiavo jos sesuo, ir visa 

M A A A — M A
ĮĮįlII^^
Rekscziu gimine, kuri pirma 
jos už gonti no norėjo skaityti.
Szliuba emo Tituvenuosc. Teip 
nors vadinos Rauktuvieno, te
užtarta buvo turtingesne už sa
vo seseri. Jug ir no tuszezios 
rauktinos niekas nespardo.

.1

Ponnsylvania Power & Light 
eloktrikirio kompanija iszdavo
nauja Stock’a arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnosza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad 
tie szerai yra saugus ir ju pre
kes daug uuksztosncs negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokoseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką

,1

dirbanti prio tos kompanijos 
arba iszkirpkito kuponą isz di
delio apgarsinimo ant 4-to 
puslapio ir nusiunskite ant žo-

apgarsinimo ant 4-to

Isztekejusi padoriai gyveno; miaus padėto adreso.
— -.„si.., nA r.TPennsylvania Power&Light Co.

ki augo ir viskas klojos. Bet PreferrAd Stock Dent..’
* « <■ « M a. . a M

sulaukė trejetus vaiku, tie Svei- e* • • a 11 J

sžioj pa saulėj kloties nekuomet « M • j • Wnėra be porglitos vienas bernas
jV: >i5i, į1 ■
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Preferred Stock Dept.j
9th & Hamilton Sts.

Allentown, Pa.
J
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vius, kuri privilegija teikiama 
žmonoms ir vaikams ateiviu 
logaliszkai inloisu in Suv. Vals
tijas nuolatiniai apsigyveni
mui.

Kuomet nžraszymas užrekor- 
duotas, atvažiavimo certifika- 
tas reikalautas natūralizacijos 
tikslams, bus iszduotas tokiems 
ateiviams, kuomet jie užmokės 
$5.00, kuris mokestis bus rei
kalautas del visu atvažiavimo 
ccrtifilkatu po Liepos Id 1929m.

Aprūpinimas užraszyti atva- 
žiavitaus ateiviu, kurie atvyko 
in Suv. Valstijas priesz Bir/.e- 

d., 1921 m., ineis galen 
Jjiopos 1 d., 1929 m.

Naujos regulacijos dar neat- 
spauzdintos.

Tolesniu infoimaciju apie už- 
raszyma arba užregistravimu 
atvažiavimu in Suv. Valstijas 
priesz Birželio 3 d., 1921 m., 
galima gauti isz Lietuviu Biu
ro, Foreign Language Informa- 
tion Service, 222 Fourth Ave., 
New York City.

Pilnos regulacijos bus isz- 
leistos truputi vėliaus.

TOLIAUS BUS.

PAJESZKOJIMAI

nuolatiniai

lio <>

K
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Pajeszkau savo vyra Antaną 
Urboną paeinanti isz Lietuvos, 
Daunoru. Jeigu kas ka apie ji 
žino tegul atsiszaukia ant szlo 
adreso:

Mrs. Anna Urban,
6522 So.,Ro^kwell St., 

Chicago, Ill.

(t.25

Noreczian žinoti kur buna 
Antanas Labutis, paeinantis isz 
Mariampoles aps.hr., Mikalisz- 
kio Valscz., Macziuleskiu Kai
mo. Taipgi ir Simonas Ulickas 
paeinantis isz Kauno apskr., 
Pakannio Valscziaus, Pamotia- 
rio Kaimo. Jeigu kas ka apie 
juos žino arba patys tegul atsi
szaukia ant szio adreso:

Mrs. Thomas Kubilius,
182 Steuben St., 

Bridgeport, Conn.

(U.

Pajeszkau J. Naujoka kuris 
paeina isz Lietuvos, Virbalio 
G mino, Laickaimio Kaimo. 23 
metai adgal gyveno Carfin 
Skot landi joj. Tegul pats arba 
kas ka apie ji žino atsiszaukia 
ant szio adreso: (t.23

Jonas Gudaitis,
118 Ketchum St., 
So. Saginaw, Mich.

A RAMANAUSKAS
LIETUVISZKA9 GRABOR1US

28 Frack St., Frackville, Pa. 
Bell Telefonas 172

1921. m.
iszgvweno Suv. Valstijos be 

pertrauko nuo invažiavimo.
3. yra žmogus gero moraliszko 
budo, ir
4. neperženga deportacijos in- 
statvmus.

Comin i ssiones G enera 1 
Immigration, su užgyrimu Dar
bo Sekretoriaus, 
minti užraszymo tu ateiviu rc- 
gulacijas. Del kiekvieno rekor
do užraszymo ateivis turės mo
kėti Commissiones General oi 
Immigration $20.00.

Immigracijos ir Natūraliza
cijos instatymu tikslams, atoi- 
yilMn—/■ bui ||>| Į "T

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. B k

, -4.

A

of

turės paga- MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1480-R■
Issbalsamnoja Ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo- 
szia nuo paprasczlausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksatyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

I

*
?

a
1MAHANOY CITY, PA.

f ■ 1 v «

3-czia Procentas už j ubu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 

Li^augumo.
MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in azita Banka o persitikrinsite ir matywito 
kaip tai pinigas auga su padauginim Procento. -
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del žmogaus kurie dirba ir czedina. DSkite Avt»

kaip tai pinigas augą su padauguumn JProoonV).
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motinos, kas motina rustliio. 
Petronėlė nors nekarta visai
berofkalo bartima ir skriaudžia
ma niekam nesiskųsdavo. Juo
zui vienok, pati nežinodama 
kodėl, kada tas klausdavo rū
pindamasis ja kaipo savo sesu
te, pasakojo noringai ir buvo 
jai lengviau, smagiau ir ramiau 
ant svieto gyventi, 
kad turi 
apgynėja
jai smagu prie jo, be jo ilgu ir 

Bijojo vienok idant

rodosi jai 
jame geriausi broli, 
ir užtarytoju; buvo

I.
Vakaruszkos pas Kalvius.
Naktis buvo giedri ir szilta.
Kaime kaip kur žibėjo lan

gai nuo žiburiu, szunos tik ret- 
k arealais pert ra ūki nėjo tyla sa
vo tosliais lėtais lojimais. Me- neramu, 
džiai lyg kad snaude palong- lovas ir motina nežinotu apie 
vėlo judindami galvomis, o ty
kus sznahždas su vasariniu ve
jelių lapu tarsi bnvo ju kruti- 

. niu dvesavumas. Smagi tyla, 
smagi naktis!

Niekas vienok nesinaudoja 
tais smagumais. Kaimo tartum 
visi iszmire. Vienok visai prio- 
szingai pasirodis mums kada 
nueisime in kita gala kaimo; 
ežia vienu namu langai ap- 

žiburiais ir didelis 
s; ežia girdot muzike 

smuikos, bildėjimai szokaneziu 
ir dainavimai pert raukine jam i 
tolydžio szukavimas linksmųjų.

Visupirmiause matome sto
vi nezius prie tvoros darželio 
dvejota žmonių. Viena ypata 
yra jauna angszta mergina ku
ri tame laike szbiostosi nuo 
veido prakalta o szale jos sto
vėjo jaunikaitis rūkydamas il
goj cigarnyczioj inkiszta pa- 
perosa, apsialįsdamas save ir 
mergina kamuoliais pilku du
rnu. Abudu girde savo krutinės 
skaniu, vesiu nakties oro.

Per valanda abudu stovėjo 
tyl^lami. Ji žiurėjo in isz- 
blyszkusi juokinga meno veidą 
liet ant jos veido negalima bu
vo matyt jokio užsimislijimo, 
matomai mislys veikiai prale- 
kinojo per jos galva ir ne vie
nos snturet ant ilgesnes valan
dėlės negalėjo. Tszlindes isz po 
balto debesėlio balaganas me
nuo dar aiszkiau apszviete pa
veikslą jaunos merginos. Buvo 
apsitaisius lengvai; plonas 
szviesus andarokas donge jos 
paveiksią nuo juostos sulyg že
miai, o licmeni iki pat kaklui 
balta jekute rūpestingai užse
giota. Visame galima buvo ma
tyt tvarka ir neužmirszta pri- 
<Ieryste. Veidas jos smulkus, 
nežydojo sarkana, tacziau buvo 
iszblvszkes o tamsios akvs žiu- v 
rojo in svietą su kokia tai bai
me ir neramybe.

Kuorn-gi galėjo Petronėle pa
tikti Juozui, to atspėt negalėjo 
kaiminkos ir sandraugos mer
ginos, kurios pavydėjo Petro
nėlei Juozo, kuris jug galėtu 
pasirinkt sau daug geresne 
mergina, būdamas vien-tureziu 
annum turtingo ūkininko; pa
silikdamas gaspadorium netu
rėtu daliu mokėt, kadangi nors 
turi viena seserį, bet aprūpino 
jau ja tėvas ir jaigu reiktu duot 
jai kiek dar, tai tas lyg kad 
nieku yra, kadangi žinoma vi
same kaime, jog Juozo tėvas 
pinigu turi. — Taigi Juozas ga
li gaut paezia isz turtingu na
mu... Rodos ir Petronėlės tėvas 
priguli kaime prie turtingu, bet 
buvo tai žmogus dideliu 
szyksztuoliuni ir visi sprendė 
jog dukteriai neduoses puikaus 
kraiezio.

Juozas vienok, nors tikėjo, 
jog tėvas savo dukters nenorės 
nuskriaust, nedaug ant to pai- 
sejo, kadangi ir be pasogos ga
les gyvent gerai apsivedęs su 
ta, kuri jam patiko, kuria myli 
protingai guododamas ne ki
tas vien protingumo, lėtumo 
arba szvelnnmo moteriszkes 
ypatybes.

. Petronėle 
rodytis arba puosztis nžrubeži- 
nem navatnybom kaip kitos 
merginos, suprasdama kad tas 
nesuteikia kitu paguodonos, 
.vien iszstatineja ant pajuokos; 
buvo darbszi, tyki ir nemėgs
tanti puikaut ir didžiuotis, kas 
huvo priežastim nemylėjimo

tai, kad ji taip myli ta gera 
Juozą, kuris jai taip labai ge
ras, geras...

— Eisiu jau namori — tarė

— O, dar anksti, Petronėlė, 
— dar pabūk.

— Gausiu bart, Juozu t i, — 
bijau, turiu eit; rytoj einam 
prie rugpjutes, reikia 
kelt.

ankst i
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Valdže dabar svarsto ant sunaikinimo laivo “Electrician, kuris likos padirbtas 1918
mete kasztu $300,000. Tasai laivas buvo padirbtas del naudos olektrikioriu idant galėtu la- 
viuiis intnisymo elektriko' ant Ikariszku laivu ir likos pastatytas ant žemes.
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NE RUKO.
Pati in savo vyra: — Pra- 

szau tavęs, ne rūkyk tiek daug 
į nes rūkymas prtdwo plauti, ko
ruli, pūdo pianezins o ir ant 
proto kenkia.

Ar-gi tai gali būti

j# m

•/’Įfl

i ■
^.1 "i liraMii
ill

szviosti 
triokszma

žiurėjo

lengvai;

tai

nemego puikiai
v •

jos per savmylia ir augsztai sa-

Kožnas vyras ant savo moteres 
rugoja, 

Ir per jaja dejuoja, 
Ir szenijo nugara,

O kaip toji gyduole yra negera, 
'fuojans pas mano raszo, 

Ir praszo: 
Gelbėk mane dedale

i Vyras: 
teisybe!

i Pati: — Taip, teisbo.
Vyras — O asz midinu, jog 

tai melas. Juk tu pypkes nerū
kai, o nuolatos turi plauti, kos
ti kaip dusulinga kumele o ir 
proto ne turi kaip reikia.

— E, dar ka tik sutemo — 
eisime dar nor.f viena paszokt, 
smagiau bus miegot;
kol jauni pasilinksmint: 
sados buna szvonto Jono.

Mergina, kito nebūta gal pa
klausius, bot kad prasze Juo
zas, nuėjo in vidų.

Šluboje buvo szilta ir trosz- 
ku; kambarys buvo pilnas žmo
nių. Kerczioje prie ilgo stalo 
sėdėjo muzikantas grieždamas 

užrietos galva 
traukdamas smoezolu “

netoli jo kili, jau ne pir-

užsimerkęs,

galima 
novi-

nuo au-
sies, ’ ’ 
miltines jaunystes usuoti vyrai 
gero degtino, besikalbėdami ir 
bedainuodami dainus^kaš, jau
nesnieji ir merginos suszilo, 
prakaitu apsiliejo szoko tartum 
vereziami prie taip sunkaus 
darbo botagu rūstingo pono, 
nors nieks prie to ju neverto, 
negnt smuiką muzikanto ir 
ja u nystos noisamintingas no
ras.

Tarpe sedineziu aplink stalo 
visu atyda atkreipinejo ant sa
vos augsztas laibas vyras su 
smaila nosimi, kuris ka tokio 
apsakinėjo savo sandraugams 
sodintiems prie stalo, o anie 
klauso,, o dar daugiau žiurėjo 
in ji. Buvo lai jau senyvas žmo
gus ir guodojamas kaime kai
po iszmintingas, o priek tam 
turtingas. Gere ir jis su kaimy
nais bet gere struopiai, daleis- 
damas kitiems iszsigert po 

kuomet jis tuotarpu 
neiszsibaigė. Matyt

merginos

szinima ir palinksminimą.— 
Kalvis vienok žinojo ka daro, 
kalbama buvo kaime kad jis 
buvo isz gimines čigonu, mal 
tokia pravarde turėjo, o nors 
paeitios Čigono nežinota, in 
kaimu atsikraustė jis isz mies
to, vienok (ikrai buvo gudrus 
kaip čigonas ir mokėjo isznau- 
dot ūkininkus, ko anie no su
prast negaliojo.

iVarenginedamas ‘‘szokius“ 
su t ra uk i ne ja pas save žmonos 
— o I ie vieni nuilsę — geria, ki
ti prie pasikalbėjimu — geria, 
treti susibarė — sutaikius kal
viui nernegstaneziam vaidu — 
goria sutaiką; kiti vėl del pra- 
szAlinimo rupesties ir susikrim
timu,, anie vėl del pauliavoji- 
mo — ir taip visi geria, o kal
vio s ze i m yna duoda valgyt 
balta duona ir gražiai devet 
gyvent be sunkaus 
minksztai miegot...

Szi vakaru vienok visi ne 
daug geria, kožnas atmena ry
tojaus diena.

— Kūmai tarė kaimynas in 
Jo'kuba, — eisit rytoj prie pju- 
les.

4 4 szokius

y

darbo, i r

visi

— Ra? Namon, sakai ?
— Taip, motka, eisime, jau 

laikas, laikas! — atsake Jokū
bas szvelniai, bijodamas idant, 
ginta boba nepadarytu avantn- 
roH arba vaido.

Motoriszko paklauso ir nu
ėjo vedama per vyra, svyruo
dama ant netvirtu kojų.

Szokikai pabaigė szoki ir 
pradėjo iszeitinot isz šlubos.

Juozas eidamas su Petronė
lė, iszvydo Jokūbą vedanti sa
vo motore ir tarei

eina namon, Petronėle?
(lai but, bot vargiai mo

tina norės eit isz ežia...
Ir atspėjo, kadangi vos isz- 

ėjo laukan, girta motoriszko su
pratus jog vyras ja namon ve
da, sustojo ir suriko.

Kur-gi vedi mano, tu va-

Tai jau tėvas su molina. | ir

gi o ?

I
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Ba negaliu sugyventi su 
bobule.

Jau nežinau ka daryli, 
Ir kokia jum rodą duoti, 

Mislinnu kam tam viskam 
užbėgti, 

Ir ant visados moterėlės 
apmalszyti, 

Bus viskas gerai,
Tiktai klausykite vyrai: 

fszsi rinki t e < I ievobaimi nga 
mergina, 

okia, ka lovai dorai užaugina 
Ka namu vaktuoja, 

Bambiliiiis naktimis 
nesivalkioja.

Kada jau in pora sueisite, 
Ir vesti gyvenimą padėsite, 

Turite ta pasrtanavyti, 
Jokiu gerymu namie nelaikyti. 

Vyras iszsigerti gali,
Ba per diena prie darbo 

prakaitą pili, 
Bet savo moteres neversk gerti 
Kad noroiketu paskui verkti. 
Nieksza burdingieriu nelaikyk, 
Tuojaus nuo buixlo iszvaryk, 

Ba kas nieksza pristoja, 
Tokiu pats stoja, 

Yra stubu nebrangiu, 
Mažu, nereikė daug rakandu

O vis ant tiek uždirbsi, 
Randa užmokėsi ir 

iszsimaitysi 
O da jaigu paezedžiai gyvensi 

Ir da centą susidėsi.
Tada pati mažai triūso turės, 

“Saule“ paskaityti 
gales, 

O jaigu moterėlė skaitis, 
Tai visokiu kvarabu ne 

užsimanys.
Ne szi'lku ne skrybėlių, 

Ne kitokiu parodu brangiu. 
Žinote kad vyras tiek graszio 

ne iszbarsto, 
Kiek boba ant saves apsikarsto,

Tas tai dorai moterei 
nereikalinga

Ba tai ne jegamastiene daug 
galinga, 

Ba kad ir puikiause pasiredys 
Tai tarp ponu nesiszvaistys.
Tegul szlebe buna prasta, 

Bile czysta ir gražiai pasiūta, 
Jaigu rodosi in szilkus, 

Tai jau gera motore ne bus. 
O priek tam jaigu vyras in ke- 

• mm * « r

Mislys jo sugražino jam se
niai praėjusius laikus, o 
cziaus mintys anų laiku pa ro
do jnm paveiksią jo gyvenimo 
ir mato kad tas jo gyvenimas 
isz pradžių laimingas, gražus, 
kas kart darosi liūdnesnių net 
pagalinus daejo prie tokio 
punkto kad sielvartu pripildo 
jo duszia.

Ta. motoriszko, duszia jo gy
venimo, ta tvarszle kasdieninio 
žmogaus būvio, jaunystėje bu
vo visai kitokia. Rodos buvo ji 

■ aūuomot savmyli, labai 
augsztai save kelinti, bet vis 
buvo daugiau pas ja proto, o 
Jok ulbu i isz dalios net patiko 
tokia moteriszkes besididžiavi- 
mas; butu buvęs tikrai laimin
gu gyvenime su ja, kad ji nebū
ta pradėjus kas kart labiau di
džiuotis ir niekini; visas kitas. 
Kaimo pradėta jos nekęst ir ne 
guodot, kaipo piktos irbarlin- 
gos, kuri prie visu ne tik kai- 
minku, bet ir kaimynu jeszlkojo 
priekabiu ir mėgo bartis nuo
latos. Jokūbas, kuris iszkart 

iri kalbinei mote- 
besididži uodama 

, ne kam

prie

te-

T 7

TAI BENT SKAITLIS.
Pirmas: — Mano tėvukas 

numirė kada turėjo 94 metus.
— O lai nieko Mano

bobute gyveno 103 metus.
'freezes:— Tai vis nieko, — . 

asz turiu gimines kurie, da su
vis ne numirė!

ANT VISKO TINKA.
— Mano branginusia! Asz 

tavo visados mylėsiu, bot vin- 
czevotis su tavim ne galiu...

— Su tiiom kaip dedama! 
Tiktai eisi su manim pas akvn- 
jeri o ant szliubo tėvas mnno 
mudu nuves.

A 
*

*1

'7PASAKĖ JAM.
— Ar szitaip? Tai tave Ku- 

meleviczius, dreiveris pabu- 
cziavol Asz mislinu jog tu ne
sidavė! ?

— Ka ežia nesiduosi, tai ne 
iszpuoln nesiduoti!

— Tai nors ka reikėjo pa
sakyt?

— Juk pasakiau.
— Ka pasakei?
— Pasakiau kad jo barzda 

ne skusta ir labai duria.

* it« Im ,u,.l
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Kur-gi tavo vedu, jai ne 
namon — atsimink, jog ryloj 
einam prie pjntes, gana to lė
bavimo...

Žiūrėkis tu ežia jo — eik 
asz gaspadine eisiu prie 

? Kad tu nesulauktum.— 
Galiu pasilinksmint, 
ka...

sau, ;
pjutes

Jokūbas 
stengdavosi 
risz'kiai jog 
ir niekindama kitais 
kitam, vien pati sau blogai da
ro, užsitarnaudama ant žmonių 
neapykantos, kad iszvydo, jog 
nieko gero neinstongs nuveik
ti, kad pikta rnoteriszke savo 
liežuviu kai]) gioluoniu prade
da nuodint jam gyvenimą ir 
naikint namuose szventa ra
muma, paliko ja ramybėje ir 
nukensdavo kantriai jos plūdi
mus, vengdamas vaidu ir bar
niu, visados stengdavos gražu
mu nuramdyt piktu moteto.

Mėgo ji nuo seniau iszgert 
neviena czerkute bet Jokūbas 
jai nepavydėjo, kadangi sma
gu jam buvo kada abudu nuo 
jomarko isz miesto, ar nuo ni

PAS MALIORIU.
— Mano vyras sako jog po

nas mano paveiksią padarei 
iszrodanti 10 metu senesne.

— Tai poni ne imsi?
— O asz imsiu, bet už 10 

metu.

Jin

turiu už— Taip, rengėmės.
— Eisime namon — tusz- 

czia ju su tom gužynėm.
— Taip! — eisime! — atsa

ko Jokūbas.
Pasikėlė nuo suolo ir nuėjo 

paskui kaimynu. Praėjės pro 
szokanezius, urnai sustojo.

Iszvydo jis regykla, kuri jam 
ne labai graži buvo. Sztai prie 
pecziaus iszvydo stovinti rate
li moterių, o viduryje jo stovė
jo maža raudona su mclynai- 
žalia nosim boba, laikanti ran
koje butefli ir dainuojanti už
kimusiu balsu kokia tai gir
tuokliu dainuszka, trepsėdama 
su koja in takia pagal muzikes; 
kitoje rankoje laiko stikleli isz- 
kelus ir laistė isz jo degtine ka
dangi apart netvirtos rankos 
dar sukinėjosi ir kraiposi in 
szalis bovydama tuo negražiu 
judėjimu, apstojusia ja mote- 
res, kol neiszženge priosz ja 
motoro taipgi maža su didele 
iszpusfa raudona nosim ir ne- 
paroikalavo stiklelio, matomai 
negalėdama ilgiau nnkonst vi
liojimo.

Pažymu buvo ir ant jos pa
sekmes girtuoklio, matomos 
jos buvo visame jos paveiksle. 
Žylan'tioji plaukai nudribinejo 
ant kaktos isz po nusmukusios 
skepetos, akys tamsios kaip 
ūką apdumtos, veidas su- 
raukszletas, pageltos ir pasme- 
les, nosis kr. i p agurkas, liežu
vis stiprus, balsas noaiszkus — 
o viskas liudijo jog ir dabar 
buvo neblaiva.

— Na-gi greieziau! — tarė 
in pirmutine tokia pat girtuok
le — ir priverto iszgert o ta
cziaus ant smakro iszliet deg
tine isz stiklelio.

Pirmoji buvo tai kalviene, 
antroji Jokubiepe, mot ina Pet
ronėlės.

Jokūbas iszvydes savo mote-

I'

— , Jaigu nedirbsi lai ir ne
turėsi. —

Bo't girta boba atszokus nuo 
vyro pakėlė kumszczia ir nu
leido smarkiai’ Jokūbas ne ne- 
apsižvelge kaip veikiai nedora 
niotoriszko' užgavo ji smarkiai 
in nosi isz kurios pasiliejo 
kraujas.

Tuojaus pasidarė 
m as,

Eime tik jau eimo.

isz kurios

f

J

4

Ir da
nužiūrėjo.

— Ar tu eisi su manim ma
no mieliause, ant galo svieto? .

U-gi kodėl, gal kenoqpl

skrynele iszpleszci kad nori 
taip toli runytT

H’!į

s u m isz i- 
apstojo Jokūbą isz visu 

pusiu, kuris paraudės daugiau 
negu isz

d n, > 7

vieno“
jog buvo tai žmogus tikrai isz- 
mintiugas ir negirtuoklis. Bu
vo tai Jokūbas, tėvas Petronė
lės, o kaime retai pravarde va
dinamas, kaip paprastinai, -kai
me pas mus žmones paprato va
dint szeimynas pagal vardu 
szeimininku, o todėl ir tėvu 
Petronėlės, arba visa narna ju 
vadinta Jokūbais.

Kate szokio tuomtarpu dau
gelio vaikinu ir merginu akys 
atkreiptos buvo ant pirmutines 
poros szokiku; buvo tai augsz
tas tiesus, jaunas, dar be usu 
vaikinas ir gana duža, raudo
na, bet rangi ir linksma mer
gina. Buvo tai brolis Petronė
lės, arba Jokūbu Mati'joszius ir 
kalviute Jule, kurios tėvo na
muose atsibuna vakaruszkos.

Kalvis savo dukterimis pa
vėlina bovintis kad ir per visa 
nakti nes joms nereikia rytoj 
anksti kelti, idant eit in lau
kus prie dafbo.

4 4

4 4

ve kelenczia motina. Dora mer- i 
gina kantriai nukento motinos “Prusiezkosios

Kalvis neturi dirvos, vienok 
gyvena labai gerai nors savo 
amalu negalėtu pelnyt tiek, 
idant taip galėtu gyvent, kaip 
gyvena. Kalvis vienok apart 
kalviavimo užsiima ir kita pra- 
monyste, o ypatingai neszimu 
spirito isz Ęrusu, o po tam mai- 
szo sn vandeniu ir pardavinėja 
pigiau negu karezemose žmo- 
niems ir isz to turi gera pelną.

Kontrabanda užsiima drau
ge su savo su num Franu nak
timis, o dienomis difba kalvi- 
nyczioj. Dažnai doro pas save 
gužyne arba vakaruszkas, kur 
linksminasi jaunuomene, o kai
mynai sueja atsigėrė gerai i _— M. >   . II M. 'J' * W ’

girtuoklio,

veidas

t

Te taip nepridcroncziai besiol
genezia, susigėdijo ir griežlte- 
lejo dantimis isz piktybes.

— Motoriszko tarė oimo
namon.

Jokubiene atsikreipė iszgir
gina kantriai nukento motinos“‘iPtusiBzkobios0
nuolatinius barimus ir pravar- kalviui savo auksinukus, ant in ji ir bjauriai nusis^ypsojus, 
4BBvimus 4‘netikėliu, -

palikdami dus savo vyro baisa, pažiurėjo
m _ . - * * a * ’

__ . i,”: JimmMMIMMMI
don ncnnmesdama motinai b)o- dar dėkingi kalviui už pavai-'tarc per nosi:
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isz godos, negu isz rūstybes 
stovėjo lyg apkvaitęs, nežino
damas ka veikti ir kas pasida
ro.

Petronėle iszvydus kruvina 
tova, vienu szuoliu 'priszoko 
prie jo ir pradėjo raudot besi- 
glausdaina prie jo'.

— Tylėk, vaike — tarė Jo- 
nieko man neatsitiko, 

dar jokios bobos kumszczia vy
ro neužmuszo. Eisim namo, vai
kai, o tu sena ragana gali pa
silikt da'bar czionais, nedirbk, 
lėbauk, turi už ka, bet durys 
tau namu mano uždarytos.

Tai taros nuėjo.
Niekad dar^taip žiauriai jis

k u has

y

1

nekalbėjo in savo Katro, kaip 
dabar, nes niekad ir ji nepada- 
rb jam prie žmonių tokios gė
dos ir nenužeimino jo taip la
bai kaip dabar.

n.
Jokūbu szeimyna.

Jokūbas ojo užsismaukęs ant 
akiu kepure nuleidęs žemyn 
galva, piktas ir tylintis gatve 
kaimo prie namu. Petronėle su 
Juozu o'jo paskui atstui, tylo
mis tarpe savos besikalbėdami, 
mergina buvo nuliūdus.

Tyla aplink kaime vieszpa- 
tavo tik galo kaimo pas kalvius 
buvo dar triukszmas. Retkar- 
cziais szuo snaudžiantis prie 
kiemo vartų, pajutęs praeinan- 
ožius -sulojo, <bot pažinos savuo
sius, nutilo tuojaus ir snaude 
tolosniai dabodamas kiemą sa
vo duon*davio.

nutilo tuojaus ir snaude

nieką- ko visai nepaiso, tacziaus buna rodydama savp juodus dantis,1

Salai ko sulaukiau — 
niurnėjo sau po nosini Jokūbas

bai\ jau tik Dieve susimilk...

t
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laidu gryždami užsitrankė abu
du dainavo ir glamonėjosi jaus
liai. Bet su laiku rnoteriszke 
kaskart labiau inprato in ge
rvina o daleido jai. inprast kal
viai kur visados 
“prusiszkosios.“

Jokūbai turėjo trejetą vai
ku: du sūnūs ir duktere Petro
nėle. , Toliaus bus.

galėjo gaut

31.000 TIK UŽ 60 CENTU

tas tūkstantis doleriu Žmogui 
relszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo T Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai Jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo
trile vlenoB žemiau pažymėta Ilgu U 
atgauk savo sveikata.

Vaiat-žolcs yra nuo sakanczlu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, wlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atoiunsk 00c. tai gausi

sveikata, panaikins minėtas ligas.
I 

skausmus, užima ausyse, nuomare, AM*' ' J ■ Ik ■ ■ dM M

si musu gausius vaistus, taip vadina-

gu: viduriu užkietėjimo, akUrio ne-i
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio

■ ■ “ ‘ * 1
valst-žollu, kurios jums sugražins

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
(. ) 

■Elrdlea liga, tai atslunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.“ Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu

ga! kelia ir sutelkia žmogui ramu-
su Nervu Preparatas užbėga tai 11-

11 '' “ ““ ** ~ - ** “

ma. Atsiusk 10c. o gausi musu Žol|u 
Ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
toliu pardavinėtojai visuose mleetuo-

-buvodar sziaip-taip, bot da- ,e. u. žuKAITIS,
25 GDIet Street. Spencerport, N. Y,

p

K. RĖKLAITIS 
Li«turisaka« Graboritae 
Laidoja numirėliu® pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbl- 
ninke moterims. Priei
namos prekes.

ftlS W. et.,
MAHAKOI CITY, PA 

306 NABUT ST. .
TAaAQlA.PA.
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los draugystes priguli, 
Tai jau del moteres būti!

Savo vyro nesigailės, 
Kad ir galva po akmeniu 

padės, 
Žino kad po smert pinigu 

gaus, 
Gera laika sulauks.

Už tad vyro procios nesigaili, 
Mato pinigus in szali.

Daug yra visokiu priežaseziu, 
Visokiu poroje rupeseziu, 

Bet visu dabar neiszsakysiu 
Ant kito karto paliksiu.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentiatas Mahanojuje.

Ant Antro Flęro Kline Sstoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kilnu* numirėliu. Pasamdo 
automobilius dol ląidotuviu, krikss- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo Ir t, L 
620 W. Centre Si. Mahanoy City, Pa«

I • J

(Boll Phono 872)

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABOR1US 

. (BeU Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Fa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaldojlma
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man talefonuoti o pribusiu in 

Telefonai 872.descimta m in u tu.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROMTS >623,858.02

Mokame 8-etU procentą Imt 
auditą pinigu. Procentą prido-
dam prie jusu pinigu 1 Sausio o*

turėtumėt reikalą su m 
nepaisant ar mažas nr

G. W. BARLOW, Rm.
J. FERGUSON, Vico-Pm. Ir Km.

1 Liepos. Mes norim kad ir Jus 
ufubankn 
dldelb.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. ISZ LIETUVOS
i

— Utarninko pripuola die
na Szv.Jtaoząpo, patrono musu 
parapijos.

— Lehigh Valles kasyklos 
Packer No. 2, 3 ir 4 pradėjo 
dirbti praeita Ketverga, kurios 
stovėjo ilga laika. Park Place 
kasyklos taipgi pradėjo dirbti 
kurios stovėjo nuo praeito Va
sario menesio.

— Ona Juodsnukieno (Sno
oks), 44 metu, gyvenanti po 
No. 121 E. Pine ulyczios likos
mirtinai perszautft per savo laidas, 
vyra Motiejų, apie 9 valanda --------
praeito Ketvergo vakara pas Northampton, Mass. — Kos- 
Ludvikus Mickeviczius po No. tuntas Savickas isz Sunderlan- motyvuoja tuo, kad su pil. V.

t Jonas Szuszkeviczius mi- 
czionaitinejc ligonbutije 

sirgdamas trumpa laika.
re UŽ SVETIMOTERYSTE GA

VO 7 PARAS ARESZTO.
Pas viena taikos teisėja Kau- 

no nesenai buvo nagrinėjama 
reta byla. Pil. V. apskundė sa
vo kaimynu, kad jis santi'kiau- 
jas su jo žmona. Sako, kai tik 
asz kur iszeinu, jis ateina ir...
žmona nueina pas ji. Jau ke
linti motai kai taip griauna 
mano szeimyna. Taikos teise- 

meiluži
arszto.

Easton, Pa. — Petras Klo
va, kuri su žmona bolszovikai 
buvo primusze savo piknike pe
reita vasara, dabar patrauko 
muszejus teisman ir civiliu 
ieszkiniu nori gauti $15,000. 
Vienam teisme muszojaj jau 
buvo rasti kaltais ir turėjo už
simokėti po $10 ir teismo isz- jas nubaudė žmonos 

Kaži V. 7 paromis
Nubaustasis skundžiasi Kau

no apygardos teismui. Skunda

637 W. Spruce ulyczios kuriuos do, užvedė teismo byla priosz žmona negyvenęs. Esą nosudo- 
reikalaudamas

buvo

bet

czo del merginos. Czcpulis mire 
ligoninėje po trijų valandų. 
Macziulis dabar sėdi kalėjimo, 
laukdamas teismo.

Administratorius Savickas 
arosztavo teismo keliu Macziu- 
lio turtą dviejuose bankuose: 
Amherst Savings banko yra 
$2,904.76, o Northampton Ins
titution for Savings, $463.75.

Ir Macziulis ir Czepulis buvo 
geri vaikinai ir gerus darbus 
M. A. Kolegijos virtuvėje turė
jo, kur vyriausiu virėju yra 
Lietuvis Pranas Pranckunas.-K

rinami motai: jam 22 m., o jai 
35 metai.

Na, o jei ir butu 1 ‘taip,” baig
damas apeliacijos skunda sako 
nubaustasis, tai reiketu bausti 
ne marle, bet jo žmona. Todėl 
praszo ji nuo bausmes atleisti.

atėjo atlankyti Juodsnukiene.(Kaži Macziuli, 
Porele negyveno drauge apie $10,000, kaip administratorius 
keturis menesius ir Ona pe r ra- ■ Jurgio Czepulio turto. Maczlu- 
sze narna ir saliuna ant savo lis, kaip jau “Vienybe” 
vardo. Ta vakara ir Motiejus praneszta, Gruodžio 20 d., pol-
buvo atejas pas Mickeviczius liu nudure Jurgi Czopuli, gin- 
kur susitiko su paezia ir pra
dėjo jie ginezytis. Žodis po žo
džiui, Motiejus priejas prie se- 
dinezios paezios, isztrauke re
volveri (kuri visados su savim 
nesziojosi) ir pradėjo leidinėt 
kulkas. Viena pataiko in kak
lą žemiau kaireses ausies o ki
ta in galva, kulka kuri perėjo 
per kakla, iszejo isz kitos pu
ses, perėjo per siena in Urbono 
saliuna ir suteszkino uerkola. 
Motiejus atsikvotejas isz savo 
papaikimo norėjo pats sau pa
leisti kulka in krutinę,
Mickevicziu dukrele Adele pa
griebė jam už rankos ir pradė
jo rėkti. Kiti adbegia in pagel- 
ba atėmė nuo jo revolveri, pa- 
szauke palicije ir uždare ji ka
lėjime. Pasriuvusia kraujuose 
motore likos tuojaus nuvežta 
in Locust Mountain ligonbuto 
kur daktarai neturi vilties 
idant motoro pasveiktu. Motie
jų iszveže in Pottsvilles kalėji
mą. Sužeistoji motore turi su
augusi sunu po pirmam vyrui.

— Jurgis Paliokas sugryžo 
isz Brooklyno nuo laidotuvių jo 
tikros sesers Onos Kisielaus- 
kienes kuri fenais mirė praeita 
Utarninka o likos palaidota 
Petnyczoj. Nebaszninke buvo 
naszle 65 metu amžiaus. Paliko 
viena sunu ir dvi dukteres. Pri
gulėjo prie Szv. Franciszkaus 
Gyvojo Ražancziaus Draugys
tes ir likos palaidota ant Szv. 
Kalvarijos Kapiniu.

t Praeita Petnyežios vaka
ra apie 10:30 valanda, mirė ge
rai žinoma visam mieste Mag
dalena, mylima pati Viktoriaus 
Lapinsko, seno sztorninko ir 
manadžeris Wholesale Grocery 
Co., 601 W. Mahanoy Ave. Ve
lione sirgo koki tai laika ir tu
rėjo atsigult in lova, o norints 
geriausi daktarai ja gydė, bet 
nelaba mirtis paėmė savo auka. 
Velione gimė Gudeliu kaime ir 
parapijos, po tėvais vadinosi 
Szerpenskiute, prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos ir ke
liu draugyseziu. Paliko dide
liam nubudime savo vyra, dūk- 
tore Marijona, pati Vinco Juo- 
deszkaus, szeszis anukus ir se
serį Elzbieta Szliuželiene mies
te. Paszarvota randasi pas žen
tą Juodesžka po 607 IV. Maha
noy Avė. Laidotuves atsibus 
Ketvergo ryta Szv. Juozapo 
bažnyczioje su szeszioms mi- 
szioms. *

f Nelaba mirtis volą atlan
ko Antano Leskevicziu (Las- 
ky) narna po No. 536 W. Spruco 
ulyczios, paimdama ketvirta ju 
dukrele Sofije, 24 motu, kuri 
sirgo kelis metus, mirdama 
praeita Petnyczia. Velione gi
mė Mahanojuj, paliko tėvus ir 
du brolius Antana mieste ir 
Joną, kuris tarnauja kariuome
nėje, Floridoje. Laidotuves at
sibos Seredos ryta su apeigo
mis Szv. bažnyczioje.

— Mare Juodsnukiene ku
ri likos paszauta per savo vy
ra Motipjn ir nuvežta in Lo-

i

Pa. — Antanas
50c.

mis Szv. bažnyczioje.

cust Mpuntaią ligonbute, badai 
turi gera proga iszsigydymo 
kaip daktarai. apsvarsto, nes
poni Juodsnukiene turėjo gera 
sveikata ir drūta sudėjimą kū
no, todėl ir yra viltis kad pa-
rreįks;

Scranton, 
Szarak, 40 metu, gyvenantis 
arti Montrose, nuszove savo pa- 
czia ant smert, po tam pats sau 
atėmė gyvastį. Priežasties no- 
dažinota del ko nužudė. Lavo
nus ten surado 19 metu sunns.

— Anglis užmusze czift pus
amži Antana Matuža, 46 Union 
St., Ihkennan, dirbusi Pennsyl
vania Coal Co. No. 6 kasykloje. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, kurias laike dii ku
nigai, J. Aleksa ir J. J. Kaja
kai t i s, in 
Pittstone.

parapijos kapines

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Važiuodami isz Plains ir 
kada radosi arti namu, auto
mobilius staigai sustojo ant 
Lehigh Valles geležinkelio in 
kuri trenku trūkis užmuszda- 
mas Antaniene Dysiewskione, 
Joną Dyda ir jojo paezia ir Jo
ną Zablotski. Antanas Dys- 
lewskis likoB nuvežtas in Gen- 

■ orai ligonbute kur kovojo su 
mirezia.

— Upe pakilo 20 pėdu ir 
iszsiliejo po visa aplinkine. 
Kerby parkas visas užlietas. 
Kingstone taipgi randasi van
dens ir da tikisi augsztpsnio 
iszkylimo upes. Nekurie žmo
nes buvo priversti apleist savo 
gyvenimus.

ANT PARDAVIMO.

Trys stubos su visoms viga- 
doms. Vienos randasi ant South 
Wood. Paraiduos pigiai. Atsi- 
szaukite po sziuo adresu:

Vladais Dobrovolski, 
Tamaqua, Pa.

NORS PASTIPK — DARBO 
NĖRA.

Paliepiai (Kėdainių aps.). 
Musu apylinkėj darbininko gy
venimas yra labai blogas Ir 
vargingas. Darbo nėra nors 
pastipk. Stovi viena lentpiuve, 
bet ir czion darbo negausi, nes 
darbininku ir czion daug nerei
kia, o nors ir dirba kurie, tai 
už maža atlyginimą nuo 6 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Dir
bant savo maistu gauni 2 litu

Bet ir uždirbtųjų pinigu
prisieina laukt net po kelis me
nesius. Diena iszdirbus, jokios 
korteles darbdavys noiszduoda, 
todėl ir per teismą iszjieszkoti 
sunku.

NORĖJO PAPIAUTI.
Skupiszkio vals. Kandrene- 

liu kaiman atvyko Brone Ur- 
belyte pas savo szoimininke 
Szainaliszkiene algos atsiimti. 
Gavus alga gryžo namo. Bet 
tuoj ja pasivijo Szainaliszkio- 
nes tarnas Petras Petkunas ir 
norėjo atimti pinigus. Toji lie
davo. Petkunas iszsitrauko pei
li ir norėjo papiauti Urbolyte. 
Tacziau greitai užvažiavo 'ke
leiviai ir Petkevicziaus visi 
planai suiro, nes turėjo tuoj pa
bėgti. Tai kas darosi sodiqcziu 
tarpe.

DIDELIS GAISRAS 
“TILKOS” FABRIKE.

Kaunas. — Szancziuose Juo
zapa vieziaus prosp. “Tilkos” 
saldainiu ir degtuku fabriko 
ūmai kilo gaisras. In gaisro 
vieta buvo iszszaukti Kauno, 
Senamiesczio ir Szaucziu gais
rininkai. Judėjimas Juozapavi- 
cziaus prospekte buvo sustab
dytas.

Gaisras sunaikino svarbiausi 
saldainiu inpakavimo skyrių, 
saldainiu dirbimo maszinas, 
trobesius ir medžiagos atsarga.

Nuostoliu apytikrai prislkai-. 
tomą apie 450,000 litu.

Fabrike veikimas laikinai su- *
stabdytas, sudegusioji skyriai 
bus perkelti in degtuku fabri
ko skyrių.

Gaisro priežastis
Fabriko trobesiai buvo apdrau
sti “Lietuvos Lloydo.”

LIETUVISZK0 VYNO. 
GAMYBA.

Vietiniu vaisiu vyno gamy
ba Lietuvoje didėja. 1926 m. 
vaisiu vyno Lietuvoje buvo pa
gaminta tik 80,000 litru, 1927 
m. jau 145,000 litru, o 1928 m. 
net — 200,000 litru.
MEDIS UŽMUSZE ŽMOGŲ.
Kaunas. Sziu metu Vasario 

men. pradžioj, Juros urėdijos 
miszlkuoso, pirklio Soskio nu
pirktoj biržoj medžius bo ker
tant; užgriuvo medis ant chir- 
bininko Czekaiczio (gi prie ifu- 
ros stoties, Mariampoles aps.) 
ant krutinės ir isz po medžio 
iszemus, bevartodamas mirė. 
Jis paliko žmona su vaikais la-

nežinoma.

432 Pine St.

SUSTABDYKITE KOSULĮ paoinan- 
czio nuo persznlimo. Vartuokito DR, 
WHITES LUIiGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow pigulkas^ Klauskite savo sztor
ninko ar aptie’koriaus. —apg.

DR. ED. WL MARAZAS
Pirmurtinis Lietuviszkas 

Dentiiftas Mount Carmel

41 S. OAK ST •» MT. CARMEL, PA.

$

Visu Dautaru Receptai 
Atsargiai Iszjpildomi

APT1BKOJE PAS

Litschsr Drug Store
14 E. 'CENTRE ST.

MAHAN JO V. CITY, PA. 1 
xooww Įį i oMĄHANJOY.CITY, !■■/■ ■■■■fl
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bai sunkioj matorialoj padėty.
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KILAUEA VULKANAS VELA ATSIGAIVINO,
Vulkaną? Kilauea, Havajoj vela atsigaivino ir vemia ug-
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ni, siera ir pelenus. Vulkanas atsigaivino su dideliu triukszmu 
o durnai iszsiverže augsztai in padanges.
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KATALOGAS ISTORINIO 
KNYGŲ

Nsktu

T

irNo. 100 Tukstantia 
Viena" puiki didele knyga. 27 Ara-

Yra tai ketvirta

$1.00

biszkos istorijos, 
spauda tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms ji labai patinka. 704 
didolu puslapiu, 150 paveikslu, gera 
drūta popiera. Drucziai ir puikei ap
daryta audeklinnls iszmargintai* 
viražais. Didumas knygos 9^4 per 0% 
colius. Pirkite o nesigailesite. $2.00

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu, popierinei apdarai. .

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. •. .35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pan Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Knralatis žmogus. 121 pus.. .25c

No. 105 12 istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygai; Velnlszkas kaziravimas; Jesz- 
kojo tarnaite^ o rado paszia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaiminga 
karalių ir jo vienturte daktare; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skrlpka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka................................... 25c

No. 106 Peniuos isterijos, apie 
Gregorius, Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime, Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu....................20a

No. 107 Keturios istorijos, apie 
Karalaitis ir ubagas, Anzelmas turki-

Owns a Gold Mine

I,

T

J

' -I'lW — 4r
Mjt neteikia, Jcnrm* tr jo kllo» 
tie, apie kupexiu kuri* norėjo pigiau* 
darbininko. 182 puslapiu............ 3$a

No. 108 Bzeszios Istorijos, a ji* 
Deives, Juokingas aprassymas, Pro
kuratoriau* priminimai, Szepftrka, 
Pavojinga klaida. Toj paėstoj kny
gelėj* teipgi randasi szitie apskaity
mai: Dievobaimingas auginimas vai
ku, Akyvo* žinios, Vainos preita szi- 
mtmetije, Didžiausi tiltai, Planetos* 
Apie sveikata, Geros rodos. Kaip , pa
žint atmaina oro. 59 puslapiu. • •.

No. 110 Sziupinls, puikiu skaity
mu (Antra* dalis) talpina*! sekas- 
ežios istorijos: Dievo surėdė. Velnias 
narnoje, Kandidatas ant apsipaezia- 
vimo, Dzūkas issvadavo savo paesla 
Tabakierka, Kaip žydas moka geczef- 
ta padaryti, Pasaka apie arkluka-Jcu- 
pruka teipgi keletą juoku, geru rod* 
ir t., t. 48 puslapiu.

No. 111 Saduplni* 
talpinusi sekanti skaitymai:

2h

(3

15a

20a

15a

$ nt botherand

w
A*

181 
35«

WHAT would you say of 
a man who owned a 

gold mine but hadn’t 
the gumption to get out the 

* gold?
He’s working* for a salary or 
wages just as you are.

He’s not rich either,

wages just as you are. And 
what’s more, he could make 
good use of some extra money 
if he knew of a way to get it —
just as YOU probably could 

. Yet,/ use some extra money.
here’s the .man with a gold 
mine, and he doesn’t even

, J

■ L

bother to get the gold out.
But don’t be too hard on him

.!’i.į.įi !' ,'J.1 11 • I *' > • i1 ’ 1 •—r ,w.. ' i ' .. ■ ’I - i * ", ii 1

because you also have a gold
> iI

I

mine and maybe you’re not 
working your mine either! 
Your idle dollars are the gold 
mine.

Now a gold mine has to be 
WORKED to get the gold out. 
And it’s the same with your 
savings. If you WORK them 
they will produce money for 
you. The way to work your 
savings is to INVEST them. 
For instance: If you invest 
about $970 in our Preferred 
Stock you will be entitled to 
receive a dividend of $12.50 
every three months from this 
company.

t

Pennsylvania Power & Light Co.
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe 
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' M VBuy your shares
from any em*
ploye of the

f

SUSTABDYKITE KOSULĮ padnan- 
czio nuo porszalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; Ir Dr. White* Black 
Crow piguikas. Klauskite buvo _*«tor- . 
nlnko ar aptiekoriau*. —apg.

Company-they 
, are oursalesmen

- - —r ■------------------- ----- ----------------------------------- - — —• —1“ “* ■«“ •— —«« — —• —— — — ”

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.

(Mark X In □ meeting your requirement*)
^..^.•haree your *3 Preferred Stock at price 
lend per ehare. Send bill to me showing exact

>e for.„....~.„-aharea your 93 Preferred Stock on Ea«f 
♦10 per ehare down and <10 per share per month until

-------- Four *S Preferred Stock at W7.00 and

□ 1 wfeb to subscribe 
of S97.0O and accrued <Uvid 

HHI, Į r.... r
I with to uibecribe for.„... 
Payment Plan of *10 per eh

amount due.
Or

Payment Pl*n of *10 per ehare down and *10 per ehai 
♦97.00 and accrued dividend per ebare haa been paid.

CJ PleaSO yvwr
accrued dividend per ehare with draft attached through

WumtarYgv Oinli ,
' ■' (' Ij ■'i • ■' , :"|« ■. 1

aharea your *3 Preferred Stock on

fir

□ Plessa ship. ■■I

Li

■*

We maintain a 
Resale Depart* 
ment te assist 
and advise our 
stockholders
whomaywlshte 
sell their shares
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15* 
dalis! 
Da is* 

maiszu iszlina, apie boba ka negalėjo
savo liežuvio sulaikyt, Girtuoklis Jur
gis, Galinga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir viso* 
bobos, telp-gi juokai, rodos, trumpi 
pasakaitymai ir L, t. 52 pus..

No. 112 Try* aplsakos api* Pinto 
gal galva-žudžlai, Ražancriu* issgel- 
bsti nog smert, Apie Ssv. Kristupą, 
Juokingi szposelei, Kaip traukt giliu- 
kninai einiki ir kiti szposelei....

No. 118 Penkios Istorijos, spi* 
Burike ir Burikas, Kareivis ir velnias 
Kas man nakci acitiko (dzūko pasaka 
Užllekos isz senovės padavimu, Peary 
ant žemgalio arba kaip jisai atrado 
žemgali. 64 puslapiu...................... 25a

No. 115 Puikios istorijos apie Kan
tra Alena, Motyna eiles, Gudri Merga 
ir vaitas pasaka, Pasiszventimas ku
nigo istorija isz kares, Vargszo pa
skutinis skaitikas, Juokiu.............25e

No. 116 Istorija' apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus..

No. 117 Septynios istorijos api* 
Ponas ir aziauezius, Ištikimas sūnūs, 
Karalius gentelmonas, Karczema nuo 
szolija, Vaidutis, Galinga szoble, Mo
tina sopulinga, Meile sunaus. 
puslapiu ....................................

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.... 15c

No. 119 Keturios istorijos api* 
Gražia Haremo nevalninke, Luoszis. 
Vlona motina, Vaikucziu plepėjimas, 
62 puslapiu..................................... 15e

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ...........................................16c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai, Iszmintlnga rodą, Ap- 
skialbtojas. 03 puslapiu........ 15c

No. 122 Penkios istorijos apie 
Sūdai Dievo, Sūnūs Staioriaus, Isz- 
gydlntas, Budelis X, Kuningaiksztis 
ir Piemuo. 00 puslapiu.................. 16c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas, Sidabrinis gra
belis, Drąsus szuo, Kolera, Senelis, 
Vargo sapnas ir pasaka apie čigonui 
46 puslapiu..................................... 1S«

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi Istorija. 61 
puslapiu ...........................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras, Septynis brolius, Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu..................................... 15«

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas, Priversta links
mybe, Vargingo Žmogaus sūnūs, Trys 
užkeiktos karaliaus dukters, Jonukas 
kuris "buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu............. ................... ..15*

No. 127 Trys istorijos apie Duktė 
pustyniu, ^elęniute, Du brolei Vargu
tis ir Skuputis. 60 puslapiu.... .16*

1 
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tis ir Skuputis. 60 puslapiu
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus..«..
No. 129 Keturios istorijos api* 

Ketvirtas prisakymas Dievo, Keliau
toji in Szventa žeme. Beda, Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu

No. 131 Puiki istorija apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu.... 3Se

No. 132 Trys Istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos, Kožnas dai
gias turi savo vieta, Ka pasako ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu... .20*

No. 133 Dvi istorijos apie Neuž
mokamas žiedas ir apie Drūta Alksni 
62 puslapiu......................................ISe

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
žudinsta ir apie Urlika razbaininka 
43 puslapiu ............... 1S«

•

No. 136 Keturios istorijos apie 
žmogus sudije o Dievas valdo, Du kar 
žudinsta, Rastinukas, Kumelaite pri* 
tvoros? 121 puslapiu ........• .35*

No. 137 Pasiskaitymai knygele: 
Nauji metai, Dainele, Kvailys, Nu
mirėli* ir velnias arba motore* l*a- 
mintingesnes už vyrus su paveikslais, 
Kalėdos amerikonissko valkatos, Ke
turios dalis meto, Apie Pavasari, Va
sara, Ruduo ir Žiema, In ka nekurto 
žmonis tiki, Kaip nekuria lietuviai 
amerike praleidžia ssvento Užgyni
mo Jėzaus, Mieles, Kaip turite pasi
elgti namie, ant ulycsios, susirinki- 
muosia ir 1.1., Žolių vardai. Tavo gi- 
liukninkos dienos. Žmonių skaiesimų 
Saul* geriausia vedintoji........... Ite
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